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Incêndio em Cubatão atinge 
barracos na Vila dos Pescadores

Bolsonaro avisa 
que jamais vai 
adotar medida
O presidente Jair Bolsonaro (PL) 
se colocou novamente contra o 
passaporte da vacinação contra 
a Covid-19. A medida foi adota-
da em vários países tanto para 
incentivar a imunização para 
combater o coronavírus quanto 
para frear a disseminação do ví-
rus em restaurantes, bares e gran-
des eventos.    BRASIL/A7

Grupo que roubava 
no interior de bancos 
é identi cado  CIDADES/A3

Guarujá realiza 12ª 
virada inclusiva nesta 
sexta-feira  CIDADES/A4

SV lança ‘Carro da 
Vacina’ para reduzir  
faltosos  CIDADES/A4

Fogo atingiu mais de dez residências localizadas na comunidade          CIDADES/A4
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Cohab contrata 
cursos fora de  
área de atuação
Segundo denúncia em poder do Mi-
nistério Público de São Paulo (MP-
-SP), a empresa contratou empre-
sas para oferecer cursos que nada 
têm a ver com sua área de atuação. 
A Cohab contratou cursos de Co-
peiro Hospitalar, por 17.720,00; de 
Preparo de Lanches (R$ 6.242,50); 
de Estratégia de Marketing Digi-
tal e Commerce (R$ 8.900,00); de 
Mecânico Auxiliar Automotivo (R$ 
18.543,15); de Síndico Pro� ssional 
(R$ 21.856,40); de Atitude Empreen-
dedora (R$ 13.935,00); de Noção 
de Zeladoria (R$ 10.300,00) e até 
de Técnicas de Depilação, por R$ 
18.397,25.  CIDADES/A3

EXCLUSIVO

BRASIL/A7

Padre Chiquinho morre aos 89 anos em Santos. CIDADES/A4
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Selic alcança maior patamar 
em 4 anos e muda poupança

 AComitê de Política Monetária do Banco 
Central elevou nesta quarta-feira a taxa 
básica de juros para 9,25% ao ano

A taxa é a maior em quatro anos, 
quando atingiu 9,25% em julho de 
2017. Segundo relatório Focus, eco-
nomistas esperam que os juros fe-
chem 2022 a 11,25% ao ano. Com a 

Selic acima de 8,5% ao ano, o cálculo 
do rendimento da poupança muda 
e passa a ser de 0,5% ao mês mais a 
TR (Taxa Referencial) para todas as 
cadernetas.  SEU DINHEIRO/A5

SP vai exigir o 
passaporte da 
vacina, diz Doria
Segundo o governador, o do-
cumento passará a ser exigi-
do a partir do próximo dia 15 
para quem entrar no Estado por 
qualquer via, seja por aeropor-
tos, portos ou via rodoviária. “O 
Brasil não pode se tornar paraí-
so turístico de negacionistas”, 
disse Doria. ESTADO/A6

A ceia de Natal deste ano deve pesar no bolso dos consumidores. Segundo o 
relatório da Fecomercio, a estimativa é de gasto 9,9% maior em relação a 2020. 
Ainda segundo a Fecomercio, o Custo de Vida por Classe Social (CVCS) na região 
metropolitana de SP acumulou alta de 10,60% nos 12 meses até outubro, maior 
do que o avanço de 10,27% ocorrido até setembro.                                            ESTADO/A6

Elevação nos preços  Custo 
de vida sobe mais de 10% 

em um ano, diz Fecomercio

ROBERTO GARDINALLI/FUTURA PRESS/FOLHAPRESS

Lula vê Brasil 
‘encalacrado’ e 
cobra aliados

O ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT) disse ontem que a 
situação do Brasil está “encala-
crada”, ao citar dados sociais e da 
economia. Ele falou em “podri-
dão” no País, atacou as elites e 
se colocou como pré-candidato 
com “disposição”. O petista disse 
que não poderá voltar ao Planal-
to para fazer menos do que fez 
em suas primeiras gestões (2003-
2006 e 2007-2010), sem citar os 
dois mandatos da ex-presidente 
Dilma Rousseª  (2011-2014 e 2015-
2016). Lula participou de um con-
gresso organizado pela Força Sin-
dical, em São Paulo.  BRASIL/A7

Governo federal 
cria programa 
Internet Brasil

REI DO FUTEBOL

Pelé volta a ser 
internado em 
São Paulo para 
tratar tumor
CIDADES/A4
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ALEXANDRE BUENO
Diretor Presidente Segundo pesquisa do IBGE de 2019, uma 

em cada quatro pessoas acima de 18 
anos no Brasil apresentava obesidade, 
o equivalente a 41 milhões de pessoas 
gerando um grave problema de saúde 

pública. E chegada a hora de resolver essa ques-
tão, infelizmente nossa Baixada Santista não era 
capaz de atender a demanda por cirurgias bariá-
tricas. Logo, todos esses pacientes tinham que se 
deslocar para a capital paulista rumo à realização 
da tão sonhada cirurgia quando conseguiam ser 
chamados, e quando a espera não era possível 
alguns pacientes optavam pelo endividamento 
pessoal ou a realização de arrecadação de dinhei-
ro para pagarem pelas suas próprias cirurgias 
bariátricas. 

Diante da antiga reivindicação de trazer essas 
cirurgias para a Baixada Santista, em 2019 inicia-
mos conversas com a doutora Monica Mazzurana 
que é diretora técnica do hospital regional Gui-
lherme Álvaro, que passou a enorme necessidade 
de ter uma estrutura para atendimento cirúrgico 
de pacientes à espera de suas cirurgias bariátri-
cas.

Com a realidade a ser enfrentada, de imediato 
fomos em busca de uma solução para este grave 
e antigo problema. E a melhor forma foi a des-
tinação de emenda parlamentar para que fosse 
possível a construção de uma estrutura cirúrgica 
para que a primeira cirurgia bariátrica totalmente 

gratuita via SUS fosse realizada. 
Reuniões, planejamentos e muito foco acaba-

ram dando certo. 
A partir de agora, a população da Baixada San-

tista pode comemorar: foi realizada a primeira 
cirurgia bariátrica da nossa região e totalmente 
gratuita pelo sistema SUS dentro do hospital 
regional Guilherme Álvaro.

Dessa forma, não haverá mais a necessidade 
dos moradores de nossa região se deslocarem 
para a capital paulista em busca dessa cirurgia. 
Destaca-se ainda que pelo fato de existir mais um 
grande hospital que fará este atendimento, a fila 
pela espera será diminuída possibilitando a dimi-
nuição do sofrimento e a consequente possibili-
dade de atender mais pacientes. 

Queremos destacar nosso sentimento diante 
do início da realização do sonho de milhares de 
pacientes em busca de suas cirurgias bariátricas 
que já começaram no hospital regional Guilherme 
Álvaro e registrar aqui a nossa enorme felicidade 
ao ver o rosto cheio de alegria daqueles que tinham 
somente a tristeza e angústia estampadas em seus 
rostos. Poder ter a oportunidade de fazer o melhor 
e seguir honrando a confiança dada a mim por você 
eleitor é algo que possui valor inestimável, é algo 
que sempre irei levar para minha vida. Ainda mais 
ao ver que as primeiras cirurgias bariátricas 100% 
gratuitas pelo nosso sistema público de saúde estão 
sendo realizadas em nossa Baixada Santista”.

* Tenente 
Coimbra, 
deputado 
estadual

Primeira cirurgia bátrica
gratuita da Baixada Santista

Na concha. Hoje, a partir das 14 horas, na Concha Acús-
tica (canal 3), em Santos, o Grupo Inclusão para Todos 
realiza uma ampla programação em comemoração ao 
Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Entre as 
atrações estão Jenifer Farias de Souza psicóloga, ativis-
ta e cantora de rap; apresentação teatral da APAE Santos 
com o Professor de Teatro Edson de Almeida; artes mu-
sicais com o Professor Alex Gonçalves; performances e 
movimentos ritmados com a professora Verônica Maria 
Gassi Guerra e  psicomotricidade com Laís Tinelli, além 
de exposição de artes e história de superação com Antô-
nio Vitor Vidal Bispo e ainda divulgação e exposição da 
Esclerose Múltipla e Elizabeth Gomes campeã paraolím-
pica. É exigido uso de máscaras.  

Parlamento regional. O Parlamento Regional da Bai-
xada Santista tem novo presidente: o vereador de Praia 
Grande Betinho Andrade (PSDB). A vereadora santista 
Audrey Kleys (PP) é a vice-presidente Em Santos, além de 
Audrey, irá participar o vereador Marcos Libório (PSB). O 
mandato será de dois anos.

Iniciativa. A iniciativa da criação do Parlamento Regio-
nal foi do Governo do Estado de São Paulo e acontece 
em diversas regiões do Estado. A intenção é promover 
maior interlocução e participação nos Conselhos de De-
senvolvimento do Estado. Presidente e vice do Parla-
mento Regional da Baixada Santista poderão participar 
das reuniões do Conselho de Desenvolvimento da Baixa-
da Santista (Condesb). 

Revoltado. O vereador Whelliton Silva (PL) de Praia 
Grande está revoltado por conta da rejeição, pela banca-
da de apoio da prefeita Raquel Chini (PSDB), de quatro 
trabalhos seus: detalhes acerca de débitos de IPTU, para 
garantir que possíveis recursos públicos ligados aos lan-
çamentos dos impostos, sejam cobrados dos devedores; 
sobre débitos dos nove imóveis da SABESP, que são alvos 
do processo de isenção, dos anos 2016, 2017 e 2018; um 
requerimento sobre a existência de dívidas de contri-
buintes com a municipalidade e outro sobre contratos 
de publicidade. 

Estranho? Ao mesmo tempo que a Prefeitura de San-
tos está proibindo que ambulantes, barracas de clubes e 
quiosques na orla da praia trabalhem na véspera de Ano 
Novo, voltando a funcionar apenas às 6 horas do dia se-
guinte, libera uma festa, em 31 de dezembro, no Santos 
Convention Center. Também permite evento esportivo 
sem uso de máscara, equipamento só exigido a quem 
circula na orla e nas ruas. “Estranho, não?”, questiona 
um colaborador.  

DIVULGAÇÃO

CONTRA
PONTO
Por Carlos Ratton e colaboradores

Parabéns meu amigo. 
Sucesso nessa emprei-
tada
Guilherme Amado, sobre: 
Betinho assume a pre-
sidência do Parlamento 
Regional

Tem que fechar as 
praias na noite do ré-
veillon tbn igual ano 
passado....
Sonia De Jesus, sobre: São 
Vicente suspende Encena-
ção e cancela carnaval de 
rua em 202

Agora vai
Fernando Madeira Fernan-
des, sobre: Betinho assume 
a presidência do Parlamen-
to Regional

Kayo Amado para-
béns e obrigada pela 
iniciativa!!!
Evanice Oliveira, sobre: 
São Vicente suspende En-
cenação e cancela carnaval 
de rua em 2020

Sensatos. Prudência e 
canja de galinha não 
faz mal a ninguém
Gustavo Gentilini, sobre: 
São Vicente suspende En-
cenação e cancela carnaval 
de rua em 22

Sensatez
Lu Silva, sobre: São Vicente 
suspende Encenação e can-
cela carnaval de rua em 22
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anos no Brasil apresentava obesidade, 
o equivalente a 41 milhões de pessoas 
gerando um grave problema de saúde 

pública. E chegada a hora de resolver essa ques-
tão, infelizmente nossa Baixada Santista não era 
capaz de atender a demanda por cirurgias bariá-
tricas. Logo, todos esses pacientes tinham que se 
deslocar para a capital paulista rumo à realização 
da tão sonhada cirurgia quando conseguiam ser 
chamados, e quando a espera não era possível 
alguns pacientes optavam pelo endividamento 
pessoal ou a realização de arrecadação de dinhei-
ro para pagarem pelas suas próprias cirurgias 
bariátricas. 

Diante da antiga reivindicação de trazer essas 
cirurgias para a Baixada Santista, em 2019 inicia-
mos conversas com a doutora Monica Mazzurana 
que é diretora técnica do hospital regional Gui-
lherme Álvaro, que passou a enorme necessidade 
de ter uma estrutura para atendimento cirúrgico 
de pacientes à espera de suas cirurgias bariátri-
cas.

Com a realidade a ser enfrentada, de imediato 
fomos em busca de uma solução para este grave 
e antigo problema. E a melhor forma foi a des-
tinação de emenda parlamentar para que fosse 
possível a construção de uma estrutura cirúrgica 
para que a primeira cirurgia bariátrica totalmente 

gratuita via SUS fosse realizada. 
Reuniões, planejamentos e muito foco acaba-

ram dando certo. 
A partir de agora, a população da Baixada San-

tista pode comemorar: foi realizada a primeira 
cirurgia bariátrica da nossa região e totalmente 
gratuita pelo sistema SUS dentro do hospital 
regional Guilherme Álvaro.

Dessa forma, não haverá mais a necessidade 
dos moradores de nossa região se deslocarem 
para a capital paulista em busca dessa cirurgia. 
Destaca-se ainda que pelo fato de existir mais um 
grande hospital que fará este atendimento, a fila 
pela espera será diminuída possibilitando a dimi-
nuição do sofrimento e a consequente possibili-
dade de atender mais pacientes. 

Queremos destacar nosso sentimento diante 
do início da realização do sonho de milhares de 
pacientes em busca de suas cirurgias bariátricas 
que já começaram no hospital regional Guilherme 
Álvaro e registrar aqui a nossa enorme felicidade 
ao ver o rosto cheio de alegria daqueles que tinham 
somente a tristeza e angústia estampadas em seus 
rostos. Poder ter a oportunidade de fazer o melhor 
e seguir honrando a confiança dada a mim por você 
eleitor é algo que possui valor inestimável, é algo 
que sempre irei levar para minha vida. Ainda mais 
ao ver que as primeiras cirurgias bariátricas 100% 
gratuitas pelo nosso sistema público de saúde estão 
sendo realizadas em nossa Baixada Santista”.
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Na concha. Hoje, a partir das 14 horas, na Concha Acús-
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de exposição de artes e história de superação com Antô-
nio Vitor Vidal Bispo e ainda divulgação e exposição da 
Esclerose Múltipla e Elizabeth Gomes campeã paraolím-
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Parlamento regional. O Parlamento Regional da Bai-
xada Santista tem novo presidente: o vereador de Praia 
Grande Betinho Andrade (PSDB). A vereadora santista 
Audrey Kleys (PP) é a vice-presidente Em Santos, além de 
Audrey, irá participar o vereador Marcos Libório (PSB). O 
mandato será de dois anos.
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senvolvimento do Estado. Presidente e vice do Parla-
mento Regional da Baixada Santista poderão participar 
das reuniões do Conselho de Desenvolvimento da Baixa-
da Santista (Condesb). 

Revoltado. O vereador Whelliton Silva (PL) de Praia 
Grande está revoltado por conta da rejeição, pela banca-
da de apoio da prefeita Raquel Chini (PSDB), de quatro 
trabalhos seus: detalhes acerca de débitos de IPTU, para 
garantir que possíveis recursos públicos ligados aos lan-
çamentos dos impostos, sejam cobrados dos devedores; 
sobre débitos dos nove imóveis da SABESP, que são alvos 
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tos está proibindo que ambulantes, barracas de clubes e 
quiosques na orla da praia trabalhem na véspera de Ano 
Novo, voltando a funcionar apenas às 6 horas do dia se-
guinte, libera uma festa, em 31 de dezembro, no Santos 
Convention Center. Também permite evento esportivo 
sem uso de máscara, equipamento só exigido a quem 
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 A O Ministério Público do Es-
tado de São Paulo (MP-SP) já 
tem em mãos uma denúncia 
formal, feita por um munícipe 
santista, contra a Companhia 
de Habitação da Baixada San-
tista, a Cohab Santista. Segun-
do levantamento feito por ele 
e que está sob análise do MP-
-SP, nos últimos tempos, a em-
presa contratou empresas para 
oferecer cursos que nada tem 
a ver com sua área de atuação. 

O Diário teve acesso ao ma-
terial enviado à Promotoria. 
A Cohab- Santista contratou 
cursos de Copeiro Hospitalar, 
por 17.720,00; de Preparo de 
Lanches (R$ 6.242,50); de Es-
tratégia de Marketing Digital 
e Commerce (R$ 8.900,00); de 
Mecânico Auxiliar Automoti-
vo (R$ 18.543,15); de Síndico 
Profissional (R$ 21.856,40); de 
Atitude Empreendedora (R$ 
13.935,00); de Noção de Zela-
doria (R$ 10.300,00) e até de 
Técnicas de Depilação, por R$ 
18.397,25. 

Todos os cursos foram ho-
mologados pelo diretor-presi-
dente da Cohab Santista, Mau-
rício Prado e publicados no 
Diário Oficial de Santos. Um 
dos contratados, por exemplo, 
possui capital social de R$ 1,00. 

“Qual a origem do dinhei-
ro desses cursos? A Cohab tem 
essa finalidade de oferecer cur-
sos que não são correlatos a da 
Companhia que constrói mo-
radia popular? Está sobrando 
dinheiro e não tem com que 
gastar ou o objetivo seria fa-
vorecer alguém ou outrem?”, 
questiona o denunciante. 

O munícipe alerta o Minis-
tério Público também no sen-
tido que seja informado se os 
cursos foram realmente minis-
trados, quem seriam os alunos 
(com respectiva lista de pre-
sença); onde foram ou vêm 
sendo realizados e até se a em-
presa alugou espaço para rea-
lizá-los. 
Vale lembrar que em 24 de ju-
nho passado, o Diário publi-
cou também com exclusivi-
dade que um extenso relatório 
de contas do exercício de 2018, 
feito pelo Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo (TCE-
-SP), apontou que a empresa, 
que desenvolve atividades de 
agente do Sistema Financei-
ro da Habitação - ASFH, bem 

Luiz Santos: “não entendo como é que até hoje a empresa continua à frente da habitação em Santos. Esclarecimentos nunca chegam” 
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Exclusivo: cursos de depilação  
e preparo de lanches na Cohab

MP. Denúncia aponta que empresa contratou empresas para oferecer cursos que nada têm a ver com sua área de atuação: habitação 

como órgão operador dos Re-
cursos do Fundo de Incentivo 
à Construção de Habitação Po-
pular - FINCOHAP, obteve re-
sultado negativo em 182,75% 
da receita e inúmeras outras 
irregularidades naquele ano.

O documento - de 33 pá-
ginas - é apenas uma amos-
tra das últimas três décadas. 
Entre 1987 e 2017, a empre-
sa só teve as contas conside-
radas regulares quatro vezes 
(1992/93/97 e 2007). Foram 19 
julgadas irregulares e apenas 
nove aprovadas, mas com res-
salvas - quando há problemas 

Todos os 
cursos foram 
homologados e 
publicados no 
Diário Oficial de 
Santos. Um dos 
contratados, por 
exemplo, possui 
capital social de 
R$ 1,00  

a serem solucionados.
É comum uma defasagem 

nos julgamentos de contas 
públicas pelo TCE-SP em fun-
ção da complexidade de ações 
municipais e o número de do-
cumentos a serem avaliados. 
No entanto, em 2018, a fiscali-
zação do órgão descobriu até 
problemas na composição da 
cúpula diretiva da Cohab San-
tista.

A empresa de economia 
mista, que tem ares de inde-
pendente, mas necessita de re-
passes indiretos da Prefeitura 
de Santos para custar suas des-

pesas de pessoal e custeio, tem 
um patrimônio líquido nega-
tivo de mais de meio bilhão 
(R$ 581.458.817,63), segundo 
TCE, que aponta inexistência 
de medidas pontuais de con-
tenção da situação financeira, 
que já era considerada grave e 
inviável no exercício de 2010. 

Após a reportagem ser vei-
culada, o conselheiro munici-
pal de Habitação Luiz Pereira 
dos Santos, que acompanha 
a área há pelo menos 10 anos 
e já participou de inúmeras 
prestações de contas da Cohab 
Santista, garantiu que muitas 

situações nunca foram escla-
recidas. “Não entendo como 
é que até hoje a empresa con-
tinua à frente da habitação 
em Santos. Não foram pou-
cas vezes que pedimos escla-
recimentos à administração 
da Cohab, que nunca chegam”, 
reclamava.

Para o conselheiro, a situa-
ção deveria ser completamen-
te diferente, visto que a empre-
sa de economia mista recebe 
dinheiro público, oriundo do 
contribuinte santista para so-
breviver. “A maioria dos conse-
lheiros é cooptada e quóruns 
para discussão e aprovação 
de contas são esvaziados. E 
essa maioria elege o presiden-
te da Cohab como presidente 
do Conselho de Habitação. É a 
galinha tomando conta do ga-
linheiro”, disparou.

O conselheiro afirma que 
com a pandemia piorou, pois 
desde 2019 não há reuniões do 
conselho, nem virtuais. Alerta 
que a direção da Cohab mal 
comparece em audiências pú-
blicas e que a má administra-
ção da empresa prejudica a 
área. 

“O governo Paulo Alexan-
dre Barbosa (PSDB) prometeu 
3,5 mil habitações e, em oito 
anos, apresentou 1,3 mil. Só 
há projetos que não saem do 
papel. Santos deveria ter uma 
Secretaria de Habitação para ti-
rar a área das mãos da Cohab, 
que acumula déficits anuais e 
abriga um verdadeiro ‘cabide’ 
de empregos”, garantia. 

COHAB.
A Cohab Santista esclarece 
que a informação é equivo-
cada, pois no escopo de con-
vênios firmados pelo Muni-
cípio com o Governo Federal/
CAIXA para o empreendimen-
to Caneleira IV, de 680 unida-
des, há a obrigação de, através 
do trabalho social de Pós-ocu-
pação, contratar a capacitação 
profissional para a demanda, 
levando-se em consideração 
o perfil dos moradores, atra-
vés de cursos que propiciem a 
seus participantes a inserção 
no mercado de trabalho e o au-
mento da renda familiar. “Pelo 
exposto, os cursos profissiona-
lizantes são destinados a essa 
demanda”, informa em nota. 
(Carlos Ratton)

 A Policiais do 3º Distrito Po-
licial de Praia Grande reali-
zaram, ontem (8), ações para 
cumprimento de mandados 
no Jardim Santa Cruz, na ca-
pital  do Estado, na tentativa 
de prender um homem de 46 
anos e apreender um adoles-
cente de 17 anos. As diligên-
cias e investigações de campo 
apontaram que os indivíduos 
integram uma associação cri-
minosa que agia em agências 
bancárias da cidade de Praia 
Grande e tinham como alvo 
pessoas idosas.

Ao perceberem que o idoso 
estava desacompanhado em 
um caixa eletrônico, os crimi-
nosos se aproximavam e, me-
diante ameaças, forçavam a ví-
tima a liberar o acesso a conta 
bancária, realizando transfe-
rências para contas de outros 
integrantes da associação. 

A Polícia Civil busca identi-

Polícia Civil de PG identifica grupo que 
realizava roubos no interior de bancos

A Polícia Civil 
busca identificar 
outras vítimas 
desta associação 
criminosa e 
solicita que 
compareçam ao 
3º DP de PG

ficar outras vítimas desta asso-
ciação criminosa e solicita que 
compareçam ao 3º Distrito Po-
licial de Praia Grande, para re-
gistro da ocorrência.

Os indivíduos não foram 
localizados e se encontram na 
situação de foragidos. Diligên-
cias prosseguem visando suas 
capturas e a identificação de 
outros envolvidos na prática 
criminosa. (DL)

 A Mais 35 unidades do Con-
junto Parque da Montanha, 
maior empreendimento ha-
bitacional em execução na Re-
gião Metropolitana da Baixa-
da Santista, serão entregues 
pela Prefeitura de Guarujá, a 
partir desta quinta-feira (9). 
Com estas unidades, terão 
sido entregues, no total, 463 
moradias, desde 30 de junho 
do ano passado. As mudanças 
se referem às casas localizadas 
na quadra 340, no conjunto 
localizado na Vila Edna.

Ontem (8), 9 unidades fo-
ram entregues. Para evitar 
aglomerações, em função da 
pandemia, a entrega dos apar-
tamentos será gradativa. Na 
atual etapa, a Prefeitura está 
priorizando, por questão de 
segurança, as famílias das co-
munidades Marezinha e Pra-
inha, que moram em área in-
vadida ao lado da linha férrea, 
expostas a perigo iminente de 

Guarujá entrega 35 
unidades de conjunto

acidentes e vulnerabilidade 
social há décadas.

O empreendimento é a ter-
ceira etapa do Projeto Favela 
Porto Cidade, no âmbito do 
Programa de Aceleração do 
Crescimento, conforme o con-
trato de repasse nº 218.827-99, 
firmado em outubro de 2007, 
com o Ministério das Cidades, 
atual Ministério do Desenvol-
vimento Regional, sob a gestão 
da Caixa Econômica Federal.

UNIDADES.
O Parque da Montanha con-
templa 1.962 habitações. Os 
apartamentos triplex têm for-
ro leve em PVC e piso com 
placas esmaltadas. O entor-
no do empreendimento pos-
sui toda e estrutura de dre-
nagem, esgoto, iluminação e 
pavimentação em todas as 
ruas principais do conjun-
to, totalizando 10 mil metros 
quadrados de asfalto. (DL)

Policiais do 3º Distrito Policial de Praia Grande realizaram ações 
para cumprimento de mandados no Jardim Santa Cruz
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 A Um incêndio atingiu a 
Vila dos Pescadores, em 
Cubatão, na manhã desta 
quarta-feira (8). Segundo a 
Prefeitura, mais de dez resi-
dências foram afetadas pe-
las chamas.

Segundo apurado pela 
Reportagem, profissionais 
do Corpo de Bombeiros e da 
Polícia Militar foram acio-
nados no início da manhã. 
Ninguém se feriu e os focos 
do incêndio foram rapida-
mente contidos, segundo 
os Bombeiros.

As chamas afetaram um 
total de 11 barracos, sendo que 
nove deles foram totalmente 
destruídos e dois sofreram 
danos parciais. Agora, a Pre-
feitura trabalha para dar as-
sistência às famílias. As auto-
ridades não divulgaram se há 
informações sobre as causas 
do incêndio.

APOIO.
Horas após o incidente, a Pre-
feitura de Cubatão começou a 
receber doações destinadas às Fogo atingiu mais de dez residências localizadas na comunidade de Cubatão durante a manhã

REPRODUÇÃO / REDES SOCIAIS

Incêndio atinge mais de dez
barracos na Vila dos Pescadores

CUBATÃO. Prefeitura iniciou operação para reunir material que possa ajudar moradores afetados pelo incêndio

famílias afetadas pelo incên-
dio na Vila dos Pescadores. De 
acordo com a Administração 
Municipal, a Secretaria de As-
sistência Social montou uma 
base de atendimento na Asso-
ciação de Moradores do bairro.

As famílias que perde-
ram tudo estão abrigadas 
em casas de parentes e ami-
gos. Na base de atendimen-
to, elas receberam roupas, 
sapatos, itens de higiene 
pessoal e alimentos, e se-
rão referenciadas pelo Cen-
tro de Referência em Assis-
tência Social (CRAS).

Doações para as pessoas 
atingidas pelo incêndio da 
Vila dos Pescadores podem 
ser feitas diretamente no 
Fundo Social de Solidarie-
dade (FSS) que funciona no 
Parque Anilinas – Rua As-
sembleia de Deus, 435. Se-
gundo o FSS, a maior neces-
sidade é de produtos para 
bebê, leite em pó, roupas 
infantis, alimentos, produ-
tos de higiene pessoal e mó-
veis. (DL)

Padre 
Chiquinho 
morre aos 
89 anos

 A O monsenhor Francisco 
das Dores Leite, mais conhe-
cido como padre Chiquinho, 
faleceu aos 89 anos na ma-
nhã desta quarta-feira (8), no 
Hospital Beneficência Portu-
guesa, em Santos. O sacerdo-
te estava internado desde no-
vembro, após um mal-estar.

Padre Chiquinho nasceu 
em Miracatu, no Vale do Ri-
beira, em 1932. Realizou es-
tudos em Roma, e após con-
cluídos, veio a Santos em 1958 
para ingressar no Seminário 
Diocesano da cidade.

O sacerdote atuou como 
pároco na igreja São Judas en-
tre 1968 e 2017. Em 2018, a 
Prefeitura de Santos o home-
nageou, dando o nome dele 
a uma UME no Marapé, para 
atender crianças de até 3 anos.

O velório começou na noi-
te de ontem no próprio San-
tuário São Judas Tadeu. O lo-
cal deverá ser reaberto a partir 
das 6h de hoje (9). O sepulta-
mento ocorrerá no Cemitério 
Memorial de Santos depois de 
uma missa presidida por Dom 
Tarcísio Scaramussa, bispo de 
Santos. (DL)

LUTO

 A Pelé voltou a ser internado 
no Hospital Albert Einstein, 
em São Paulo, para dar con-
tinuidade ao tratamento de 
um tumor no cólon.

De acordo com nota divul-
gada pelo hospital nesta quar-
ta-feira (8), ele se encontra está-
vel e a previsão é de que receba 
alta nos próximos dias.

O Rei do Futebol ficou in-
ternado no mesmo local de 31 
de agosto a 30 de setembro. 
Quatro dias após dar entra-
da para realização de exames, 
passou por cirurgia para reti-
rar o tumor.

Durante a internação, foi 
levado algumas vezes para a 
UTI (Unidade de Terapia In-

Pelé volta a ser internado para tratar tumor que me mandam boas ener-
gias diariamente”, escreveu.

O tricampeão mundial 
com a seleção tem questio-
nado se terá condições de ir 
à Copa do Mundo no Qatar, 
em 2022, segundo amigos dis-
seram à Folha recentemente.

Pessoas ligadas ao ex-jo-
gador afirmaram que a in-
ternação atual se deve à con-
tinuidade das sessões de 
quimioterapia e ao fato de 
que Pelé deseja passar o fim 
de ano em sua casa no Guaru-
já. Assim, os médicos decidi-
ram mantê-lo por alguns dias 
no hospital para a realização 
de mais exames.

Leia a nota divulgada pelo 
hospital: “Edson Arantes do 
Nascimento encontra-se in-
ternado no Hospital Israeli-
ta Albert Einstein para dar 
sequência ao tratamento do 
tumor de cólon, identificado 
em setembro deste ano. O pa-
ciente está estável, e a previ-
são é que receba alta nos pró-
ximos dias.” (FP)Pelé fez no último dia 17 uma postagem em suas redes sociais para atualizar público sobre sua saúde
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tensiva), a última delas em 16 
de setembro. Segundo o bo-
letim divulgado na época, o 
craque teve uma instabilida-
de respiratória.

Ele recebeu alta em 30 de 
setembro. Em 23 de outubro, 
completou 81 anos.

Pelé fez no último dia 17 
uma postagem em suas redes 
sociais para atualizar o públi-
co sobre a sua saúde.

“Amigos, faz algum tem-
po que não falamos disso. Eu 
quero avisar que estou muito 
bem. Me sinto cada dia me-
lhor. Acho que nem mesmo a 
máscara para minha proteção 
consegue esconder minha feli-
cidade. Muito obrigado a todos 

Pessoas ligadas ao Rei do Futebol 
afirmam que internação foi feita para que 
Pelé possa passar o fim de ano em Guarujá

 A A partir de hoje (9) entra 
em ação o ‘Carro da Vacina’, 
em São Vicente. É mais uma 
alternativa para captar as pes-
soas que estão com a vacina 
em atraso ou ainda não re-
ceberam a primeira dose do 
imunizante contra a Covid-19.

O veículo é equipado com 
sistema de som, avisando os 
moradores, e além do moto-
rista, conta com três profis-
sionais de saúde, percorrendo 
as ruas de cada bairro duran-
te dois dias, dependendo da 
demanda, o número de dias 
pode aumentar, de segunda-
-feira a sábado, das 9h às 16h. 

A estreia será no Jardim 
Rio Branco, que tem o maior 
número de pessoas com o ci-
clo vacinal incompleto. 

“Essa é mais uma ferra-
menta que estamos utilizan-
do para fornecer às pessoas a 
possibilidade de se vacinarem 

SV lança ‘Carro da Vacina’ para
reduzir número de faltosos

O ‘Carro da Vacina’ é equipado com sistema de som, avisando os 
moradores, e além do motorista, conta com três agentes de saúde
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ro mesmo, que está equipado 
e adesivado. “As doses serão 
armazenadas na temperatura 
adequada e, se houver a neces-
sidade, a unidade de saúde pró-
xima dará o suporte, seja com 
mais doses ou no controle da 
temperatura delas”, enfatiza 
Luciana Schiavetti, diretora de 
Vigilância em Saúde. 

O lançamento foi em fren-
te à Prefeitura, nesta quarta 
(8), com a presença do prefeito 
Kayo Amado, da vice-prefeita 
Sandra Conti, da secretária de 
Saúde, Michelle Santos e de 
outras autoridades da Cidade. 

Este projeto contou com 
a parceria do Brisamar Sho-
pping, que forneceu o car-
ro totalmente equipado e 
pronto para ir às ruas. Para a 
primeira dose, que também 
será aplicada no carro da va-
cina, é necessário levar RG e 
comprovante de residência. 
O cadastro no VacinaJá é fun-
damental. Para a segunda ou 
terceira dose, é necessário 
apresentar um documento 
com foto e o cartão de va-
cina, com o registro da pri-
meira ou das duas doses. (DL)

com mais facilidade e fazen-
do com que elas compreen-
dam a necessidade de com-
pletar a imunização. Além da 
unidade de saúde do seu bair-
ro, São Vicente agora dispo-

nibiliza esse carro, que estará 
nas ruas, com som, convidan-
do as pessoas para tomar a va-
cina”, explica a secretária de 
Saúde, Michelle Santos.

A vacina é aplicada no car-

 A A Prefeitura de Guaru-
já realiza nesta sexta-feira 
(10), das 13h às 18h, a 12ª Vi-
rada Inclusiva. O tema é ‘To-
dos Juntos’ e tem o objetivo 
de mobilizar a participação 
plena das pessoas com de-
ficiência e promover o de-
bate sobre os seus direitos 
culturais. A iniciativa acon-
tece na Praça das Bandeiras, 
na Praia de Pitangueiras e 
reúne diversas entidades.

Na programação, apre-
sentação musical, dança 
inclusiva, capoeira, teatro, 
apresentação em libras, en-
tre outras atividades. Além 
disso, haverá banho de mar 
com as cadeiras anfíbias.

A Virada Inclusiva é idea-
lizada pela Secretaria de Es-
tado dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência para dar 
maior visibilidade à presen-
ça da pessoa com deficiên-
cia na sociedade, por meio 

12ª virada inclusiva será
amanhã em Guarujá

de manifestações de arte, 
cultura, esporte e lazer. O 
evento também comemo-
ra o Dia Internacional da 
Pessoa com Deficiência, úl-
tima sexta-feira (3), insti-
tuído pela Organização das 
Nações Unidas em 1992.

COORDENAÇÃO.
O evento é organizado por 
profissionais da secretaria 
de Comunicação e Relações 
Sociais (Seres) e tem o apoio 
das secretarias de Defesa e 
Convivência Social (Sede-
con); Educação (Seduc), Es-
porte e Lazer (Seela); Tu-
rismo (Setur) e Cultura 
(Secult). Participam tam-
bém o Conselho Municipal 
da Pessoa com Deficiência, 
a Comissão Municipal de 
Acessibilidade e a Comissão 
de Políticas Públicas para as 
Pessoas com Transtorno do 
Espectro Autista. (DL)
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 A Em 2020, 5,6% da popu-
lação ocupada do país estava 
no setor cultural. O percen-
tual representa 4,8 milhões de 
pessoas. Na comparação com 
2019, houve um recuo de 11,2%. 
Naquele ano, o setor ocupava 
5,5 milhões de pessoas, ou 5,8% 
do total.

Os dados são da Pesqui-
sa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (Pnad 
Contínua), que um dos levan-
tamentos utilizados pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) na elabora-
ção do Sistema de Informações 
e Indicadores Culturais (SIIC) 
2009-2020, divulgado hoje (8) 
pelo órgão. Além da Pnad Con-
tínua, o SIIC 2009-2020 conso-
lida informações do Cadastro 
Central de Empresas (Cempre), 
da Pesquisa de Orçamentos Fa-
miliares (POF) e das Regiões de 
Influência das Cidades (Regic).

A pandemia de covid-19 
provocou impacto na ocupa-
ção. Em todo o país, o total de 
postos de trabalho caiu 8,7%, 
ao passar de 95 milhões, em 
2019, para 86,7 milhões, no 
ano passado. Já no setor cul-
tural, a queda chegou a 11,2%. 
“Tal tendência inverte um ga-
nho crescente de importância 
do setor desde 2016”, afirmou 
o IBGE.

Setor cultural ocupava 
quase 5 milhões

Ainda em 2020, São Paulo 
(7,5%), Rio de Janeiro (7%) e Rio 
Grande do Norte (6,7%) foram 
as unidades da Federação que 
registraram os maiores per-
centuais de pessoas trabalhan-
do no setor. Em movimento 
inverso, Tocantins (2,7%), Acre 
(2,8%), Rondônia (3,1%), Amapá 
(3,1%) e Roraima (3,1%) tiveram 
as taxas mais baixas.

O percentual de ocupados 
que têm nível superior era 
30,9% no setor cultural. Esse 
índice superou a média do 
país, que é de 22,6%. Mesmo 
com o nível de instrução mais 
elevado, o setor cultural regis-
trou, em 2020, mais trabalha-
dores em ocupações informais 
(41,2% dos ocupados) do que 
em todos os setores juntos 
(38,8% dos ocupados). (AB)

Os maiores 
percentuais de 
informalidade 
no setor cultural 
no mesmo ano 
eram no Amapá 
(71,3%), no 
Pará (67,7%) e 
no Maranhão 
(64,9%)

 A O país registrou recordes 
nos abates de frangos e de suí-
nos no terceiro trimestre deste 
ano, segundo informações di-
vulgadas ontem (8) pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística. Segundo o IBGE, fo-
ram abatidos 13,72 milhões de 
suínos e 1,54 bilhão de frangos 
no país no período, os maio-
res patamares desde o início 
da pesquisa, em 1997.

O abate de suínos foi 4,5% 
maior do que o registrado no 
trimestre anterior e 7,8% a 
mais na comparação com o 
terceiro trimestre de 2020. Já 
o número de frangos abati-
dos foi 0,7% superior ao se-
gundo trimestre deste ano e 
1,2% maior do que o terceiro 
trimestre do ano passado.

O abate de bovinos, por ou-
tro lado, teve o patamar mais 
baixo para um terceiro tri-
mestre desde 2004, com 6,94 
milhões de cabeças. Isso re-

presentou perdas de 2% em 
relação ao segundo trimestre 
deste ano e de 10,7% na com-
paração com o terceiro trimes-
tre de 2020.

No terceiro trimestre de 
2021, a produção de ovos de 
galinha chegou a 1 bilhão de 
dúzias, queda de 1,8% em 
relação ao terceiro trimes-
tre de 2020 e alta de 1,5% 
frente ao segundo trimestre 
deste ano.

A aquisição de leite cru pe-
las unidades beneficiadoras foi 
de 6,19 bilhões de litros, queda 
de 4,9% em relação ao terceiro 
trimestre de 2020 e aumento 
de 6,1% ante o segundo trimes-
tre deste ano.

Já a aquisição de couro pe-
los curtumes investigados 
pelo IBGE teve quedas de 10,4% 
em relação ao adquirido no 3° 
trimestre de 2020 e de 2,2% na 
comparação com o segundo 
trimestre deste ano. (AB)

Brasil: abate de frangos
e suínos é recorde

Em um cenário de pressão inflacio-
nária, juros mais altos e renda fra-
gilizada, o volume de vendas do 
comércio varejista do país recuou 
0,1% em outubro, na comparação 

com setembro, informou nesta quarta-feira 
(8) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística).

É o terceiro mês com variação negati-
va no varejo, embora o instituto considere 
a taxa como relativa estabilidade por estar 
próxima de zero.

O desempenho ficou abaixo das expec-
tativas do mercado. Analistas consultados 
pela agência Bloomberg esperavam eleva-
ção de 0,7% nas vendas.

Frente a outubro de 2020, o varejo teve 
baixa de 7,1%, indicou o IBGE. Nesse recorte, 
a projeção de analistas era de uma retração 
menor, de 6,1%.

Com o desempenho de outubro, o co-
mércio ficou 0,1% abaixo do patamar pré-
-pandemia, de fevereiro de 2020.

O setor ainda registrou avanço de 2,6% 
no acumulado deste ano. Em período maior, 
de 12 meses, também houve crescimento de 
2,6%. As duas taxas já foram maiores ao lon-
go do ano.

Segundo Cristiano Santos, gerente da 
pesquisa do IBGE, a perda de fôlego reflete 
especialmente os efeitos da escalada da in-
flação, de maiores restrições ao crédito e da 
renda do trabalho em declínio.

“São os principais fatores”, disse.
A inflação ganhou força no país com a 

pressão de itens como combustíveis e ener-
gia elétrica. No acumulado de 12 meses até 
outubro, o IPCA (Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo) registrou alta de 
10,67%. A marca de dois dígitos é a maior 
desde janeiro de 2016 (10,71%).

Em nota, André Perfeito, economista-
-chefe da Necton Investimentos, relatou que 
o resultado de outubro do comércio veio 
abaixo das expectativas do mercado, com a 
variação negativa de 0,1%.(FP)

Antes de 
apresentar o 
resultado do 
comércio, o IBGE 
divulgou, na 
semana passada, 
os dados da 
produção 
industrial, que 
caiu 0,6% em 
outubro

Vendas do comércio recuam 0,1% 
em outubro e pioram cenário

A proposta de reforma traba-
lhista feita a pedido do go-
verno Jair Bolsonaro (PL) li-
mita o uso de bens pessoais 
de um sócio de uma empre-

sa para o pagamento de dívidas traba-
lhistas da companhia.

Além disso, o estudo elaborado por 
especialistas sugere um regime alter-
nativo à CLT (Consolidação das Leis do 
Trabalho). A Constituição passaria a au-
torizar regras mais flexíveis, a serem de-
finidas em lei.

Os autores dizem que as mudanças 
poderão estimular o empreendedoris-
mo, a geração de emprego e a desburo-
cratização. Sindicalistas rejeitam os ar-
gumentos e veem precarização.

As propostas foram elaboradas pelo 
Gaet (Grupo de Altos Estudos do Traba-
lho) para subsidiar uma reforma traba-

lhista. É apresentada também uma re-
forma sindical.

No sábado, a Folha mostrou que en-
tre as sugestões estão a liberação do tra-
balho aos domingos e a proibição de re-
conhecimento de vínculo de emprego 
entre prestadores de serviço e apps.

Especialistas defendem ainda, con-
forme reportagem de domingo (5), o lo-
caute -espécie de greve das empresas-, 
hoje proibido, e a redução do poder da 
Justiça do Trabalho.

Hoje, o patrimônio do sócio pode ser 
usado para pagar dívida da empresa de 
acordo com regras do Código Civil, mais 
limitado, ou no Código de Defesa do 
Consumidor, mais abrangente.

Magistrados do trabalho, quando 
não prevista uma regra específica para o 
caso que julgam, recorrem a leis gerais 
para fundamentar suas decisões. (FP)

Proposta de reforma 
blinda bens de sócios de 
dívidas trabalhistas

Para Miguel 
Torres, presidente 
da Força Sindical, 
faltam nas 
propostas do 
Gaet medidas 
para garantir o 
pagamento de 
indenizações aos 
trabalhadores

Fique 
ligado  

BC sobe novamente a 
Selic em 1,5 ponto

BC. Quando a inflação está alta, o Copom sobe os juros com o objetivo de reduzir o 
estímulo na atividade econômica, o que diminui o consumo e equilibra os preços

Conforme sinaliza-
do na reunião an-
terior, o Copom 
(Comitê de Políti-
ca Monetária) do 

Banco Central elevou a taxa 
básica (Selic) novamente 
em 1,5 ponto percentual, a 
9,25% ao ano, nesta quarta-
-feira (8).

A taxa é a maior em qua-
tro anos, quando atingiu 
9,25% em julho de 2017, ain-
da no governo de Michel Te-
mer (MDB).

Na reunião anterior, em 
outubro, o BC elevou a taxa 
também em 1,5 ponto per-
centual e indicou que faria 
nova alta da mesma magni-
tude em seguida.

De acordo com o relató-
rio Focus desta semana, em 
que o BC divulga projeções 
do mercado, economistas 
esperam que os juros fe-
chem 2022 a 11,25% ao ano.

Com a Selic acima de 
8,5% ao ano, o cálculo do 
rendimento da poupança 

muda e passa a ser de 0,5% 
ao mês mais a TR (Taxa Re-
ferencial) para todas as ca-
dernetas.

A decisão veio em linha 
com as projeções do merca-
do. Levantamento feito pela 
Bloomberg mostrou que 
todos os analistas consulta-
dos esperavam elevação de 
1,5 ponto na Selic.

O ciclo atual de alta da 
taxa básica é o mais agressi-
vo desde 2002, com eleva-
ções bruscas, e é o que terá 
maior diferença entre a taxa 
inicial e a final desde a cria-
ção do sistema de metas 
para inflação, em 1999.

O choque de juros é uma 
resposta do BC à escalada de 
preços observada desde o 
fim do ano passado e às su-
cessivas revisões para cima 
das expectativas de inflação 
para o próximo ano.

Para este ano, há consen-
so no mercado e no BC de 
que a inflação deve estou-
rar a meta fixada pelo CMN 

(Conselho Monetário Nacio-
nal) em 3,75% -com 1,5 pon-
to percentual de tolerância 
para cima e para baixo.

As estimativas crescem 
semana a semana.

Segundo o Focus, o indi-
cador deve ficar em 10,18% 
em 2021, 4,93 pontos per-
centuais acima do máximo 
permitido. Há um mês, a 
projeção era de 9,33%.

No horizonte relevante 
-para quando o BC entende 
que a política monetária faz 
efeito- as expectativas de in-
flação vêm crescendo. Para 
2022 e 2023 as projeções es-
tão em 5,02% e 3,50%, res-
pectivamente, ambas acima 
do centro das metas para os 
períodos, de 3,5% e 3,25%.

Para o próximo ano, o 
número já está acima do 
máximo permitido no in-
tervalo de tolerância, que é 
de 5%.

A escalada de preços no 
país começou no fim do 
ano passado. (FP)

 D O controle da inflação 
é a principal atribuição da 
autoridade monetária. Para 
isso, o BC define a meta da 
taxa básica de juros

WILSON DIAS/AGÊNCIA BRASIL

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO MAGISTÉRIO E NA 
EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE 

CNPJ 13.154.145/0001-99

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Trabalhadores no Magistério e na Educação Municipal de São Vicente - 
SINTRAMEM.SV - entidade sindical de primeiro grau no sistema Confederativo representativo 
da categoria profissional do Magistério da Prefeitura Municipal de São Vicente,  Professores 
Substitutos de Educação Básica I, Professor Substituto de Educação Básica II, Professor Titular de 
Educação Básica I, Professor Titular de Educação Básica II, Coordenador Pedagógico, Assistente 
de Direção, Diretor de Escola, Supervisor de Ensino, Auxiliar Operacional da Educação I e Auxiliar 
Operacional da Educação II, por seu presidente abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais 
e estatutárias, CONVOCA os Trabalhadores da Educação Municipal de São Vicente, sindicalizados, 
para Assembleia Geral Extraordinária no dia 14 (quatorze) de dezembro  de 2021, às 18h em primeira 
chamada e ou às 18h30 em segunda chamada, a ser realizada na Praça Bernardino de Campos, 180 
centro - São Vicente/SP, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

 Pauta do dia:

a) Aprovação ou rejeição da proposta apresentada pela Administração sobre a Pauta de 
Reivindicações 2021
b) Aprovação ou rejeição sobre a abertura das assembléias para os não associados

São Vicente, 08 de dezembro de 2021.

Prof. ROBERTO CICCARELLI FILHO
Presidente

Pérola S.A. – CNPJ/ME nº 07.702.571/0001-17 – NIRE 35.300.327.233
Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária

Nos termos da Lei nº 6.404/76 e do artigo 11, alínea “c”, e do artigo 13 da Companhia, ficam os Srs. Acionistas da Companhia 
convocados para reunirem-se em AGE a ser realizada no dia 15/12/2021, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, na 
Rua Guaiaó, 66, conjunto 2616, sala 02, 26º andar, Aparecida, Santos-SP, a fim de deliberarem acerca da seguinte Ordem do 
Dia: (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o balanço patrimonial e as demais demonstrações 
financeiras relativas aos exercícios sociais findos em 31/12/2018, 31/12/2019 e 31/12/2020; e (b) deliberar sobre a destinação 
do resultado dos exercícios sociais findos em 31/12/2018, 31/12/2019 e 31/12/2020 conforme proposta da administração da 
Companhia. Informações Gerais: Os acionistas poderão ser representados na Assembleia Geral Extraordinária por procurador, 
mediante procuração devidamente regularizada na forma da lei e do Estatuto Social da Companhia, que ficará arquivada na 
sede da Companhia. O acionista ou o seu representante legal deverá comparecer à Assembleia Geral Extraordinária munido de 
documentos que comprovem sua identidade e capacidade para a representação do respectivo acionista. Ademais, encontram-se 
à disposição dos acionistas na sede da Companhia, os documentos pertinentes aos itens da Ordem do Dia. Santos, 07/12/2021. 
Maria Fernanda do Santos Teixeira – Presidente do Conselho de Administração. (07, 08 e 09/12/2021)
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 A Um incêndio atingiu a 
Vila dos Pescadores, em 
Cubatão, na manhã desta 
quarta-feira (8). Segundo a 
Prefeitura, mais de dez resi-
dências foram afetadas pe-
las chamas.

Segundo apurado pela 
Reportagem, profissionais 
do Corpo de Bombeiros e da 
Polícia Militar foram acio-
nados no início da manhã. 
Ninguém se feriu e os focos 
do incêndio foram rapida-
mente contidos, segundo 
os Bombeiros.

As chamas afetaram um 
total de 11 barracos, sendo que 
nove deles foram totalmente 
destruídos e dois sofreram 
danos parciais. Agora, a Pre-
feitura trabalha para dar as-
sistência às famílias. As auto-
ridades não divulgaram se há 
informações sobre as causas 
do incêndio.

APOIO.
Horas após o incidente, a Pre-
feitura de Cubatão começou a 
receber doações destinadas às Fogo atingiu mais de dez residências localizadas na comunidade de Cubatão durante a manhã
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Incêndio atinge mais de dez
barracos na Vila dos Pescadores

CUBATÃO. Prefeitura iniciou operação para reunir material que possa ajudar moradores afetados pelo incêndio

famílias afetadas pelo incên-
dio na Vila dos Pescadores. De 
acordo com a Administração 
Municipal, a Secretaria de As-
sistência Social montou uma 
base de atendimento na Asso-
ciação de Moradores do bairro.

As famílias que perde-
ram tudo estão abrigadas 
em casas de parentes e ami-
gos. Na base de atendimen-
to, elas receberam roupas, 
sapatos, itens de higiene 
pessoal e alimentos, e se-
rão referenciadas pelo Cen-
tro de Referência em Assis-
tência Social (CRAS).

Doações para as pessoas 
atingidas pelo incêndio da 
Vila dos Pescadores podem 
ser feitas diretamente no 
Fundo Social de Solidarie-
dade (FSS) que funciona no 
Parque Anilinas – Rua As-
sembleia de Deus, 435. Se-
gundo o FSS, a maior neces-
sidade é de produtos para 
bebê, leite em pó, roupas 
infantis, alimentos, produ-
tos de higiene pessoal e mó-
veis. (DL)

Padre 
Chiquinho 
morre aos 
89 anos

 A O monsenhor Francisco 
das Dores Leite, mais conhe-
cido como padre Chiquinho, 
faleceu aos 89 anos na ma-
nhã desta quarta-feira (8), no 
Hospital Beneficência Portu-
guesa, em Santos. O sacerdo-
te estava internado desde no-
vembro, após um mal-estar.

Padre Chiquinho nasceu 
em Miracatu, no Vale do Ri-
beira, em 1932. Realizou es-
tudos em Roma, e após con-
cluídos, veio a Santos em 1958 
para ingressar no Seminário 
Diocesano da cidade.

O sacerdote atuou como 
pároco na igreja São Judas en-
tre 1968 e 2017. Em 2018, a 
Prefeitura de Santos o home-
nageou, dando o nome dele 
a uma UME no Marapé, para 
atender crianças de até 3 anos.

O velório começou na noi-
te de ontem no próprio San-
tuário São Judas Tadeu. O lo-
cal deverá ser reaberto a partir 
das 6h de hoje (9). O sepulta-
mento ocorrerá no Cemitério 
Memorial de Santos depois de 
uma missa presidida por Dom 
Tarcísio Scaramussa, bispo de 
Santos. (DL)

LUTO

 A Pelé voltou a ser internado 
no Hospital Albert Einstein, 
em São Paulo, para dar con-
tinuidade ao tratamento de 
um tumor no cólon.

De acordo com nota divul-
gada pelo hospital nesta quar-
ta-feira (8), ele se encontra está-
vel e a previsão é de que receba 
alta nos próximos dias.

O Rei do Futebol ficou in-
ternado no mesmo local de 31 
de agosto a 30 de setembro. 
Quatro dias após dar entra-
da para realização de exames, 
passou por cirurgia para reti-
rar o tumor.

Durante a internação, foi 
levado algumas vezes para a 
UTI (Unidade de Terapia In-

Pelé volta a ser internado para tratar tumor que me mandam boas ener-
gias diariamente”, escreveu.

O tricampeão mundial 
com a seleção tem questio-
nado se terá condições de ir 
à Copa do Mundo no Qatar, 
em 2022, segundo amigos dis-
seram à Folha recentemente.

Pessoas ligadas ao ex-jo-
gador afirmaram que a in-
ternação atual se deve à con-
tinuidade das sessões de 
quimioterapia e ao fato de 
que Pelé deseja passar o fim 
de ano em sua casa no Guaru-
já. Assim, os médicos decidi-
ram mantê-lo por alguns dias 
no hospital para a realização 
de mais exames.

Leia a nota divulgada pelo 
hospital: “Edson Arantes do 
Nascimento encontra-se in-
ternado no Hospital Israeli-
ta Albert Einstein para dar 
sequência ao tratamento do 
tumor de cólon, identificado 
em setembro deste ano. O pa-
ciente está estável, e a previ-
são é que receba alta nos pró-
ximos dias.” (FP)Pelé fez no último dia 17 uma postagem em suas redes sociais para atualizar público sobre sua saúde
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tensiva), a última delas em 16 
de setembro. Segundo o bo-
letim divulgado na época, o 
craque teve uma instabilida-
de respiratória.

Ele recebeu alta em 30 de 
setembro. Em 23 de outubro, 
completou 81 anos.

Pelé fez no último dia 17 
uma postagem em suas redes 
sociais para atualizar o públi-
co sobre a sua saúde.

“Amigos, faz algum tem-
po que não falamos disso. Eu 
quero avisar que estou muito 
bem. Me sinto cada dia me-
lhor. Acho que nem mesmo a 
máscara para minha proteção 
consegue esconder minha feli-
cidade. Muito obrigado a todos 

Pessoas ligadas ao Rei do Futebol 
afirmam que internação foi feita para que 
Pelé possa passar o fim de ano em Guarujá

 A A partir de hoje (9) entra 
em ação o ‘Carro da Vacina’, 
em São Vicente. É mais uma 
alternativa para captar as pes-
soas que estão com a vacina 
em atraso ou ainda não re-
ceberam a primeira dose do 
imunizante contra a Covid-19.

O veículo é equipado com 
sistema de som, avisando os 
moradores, e além do moto-
rista, conta com três profis-
sionais de saúde, percorrendo 
as ruas de cada bairro duran-
te dois dias, dependendo da 
demanda, o número de dias 
pode aumentar, de segunda-
-feira a sábado, das 9h às 16h. 

A estreia será no Jardim 
Rio Branco, que tem o maior 
número de pessoas com o ci-
clo vacinal incompleto. 

“Essa é mais uma ferra-
menta que estamos utilizan-
do para fornecer às pessoas a 
possibilidade de se vacinarem 

SV lança ‘Carro da Vacina’ para
reduzir número de faltosos

O ‘Carro da Vacina’ é equipado com sistema de som, avisando os 
moradores, e além do motorista, conta com três agentes de saúde
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ro mesmo, que está equipado 
e adesivado. “As doses serão 
armazenadas na temperatura 
adequada e, se houver a neces-
sidade, a unidade de saúde pró-
xima dará o suporte, seja com 
mais doses ou no controle da 
temperatura delas”, enfatiza 
Luciana Schiavetti, diretora de 
Vigilância em Saúde. 

O lançamento foi em fren-
te à Prefeitura, nesta quarta 
(8), com a presença do prefeito 
Kayo Amado, da vice-prefeita 
Sandra Conti, da secretária de 
Saúde, Michelle Santos e de 
outras autoridades da Cidade. 

Este projeto contou com 
a parceria do Brisamar Sho-
pping, que forneceu o car-
ro totalmente equipado e 
pronto para ir às ruas. Para a 
primeira dose, que também 
será aplicada no carro da va-
cina, é necessário levar RG e 
comprovante de residência. 
O cadastro no VacinaJá é fun-
damental. Para a segunda ou 
terceira dose, é necessário 
apresentar um documento 
com foto e o cartão de va-
cina, com o registro da pri-
meira ou das duas doses. (DL)

com mais facilidade e fazen-
do com que elas compreen-
dam a necessidade de com-
pletar a imunização. Além da 
unidade de saúde do seu bair-
ro, São Vicente agora dispo-

nibiliza esse carro, que estará 
nas ruas, com som, convidan-
do as pessoas para tomar a va-
cina”, explica a secretária de 
Saúde, Michelle Santos.

A vacina é aplicada no car-

 A A Prefeitura de Guaru-
já realiza nesta sexta-feira 
(10), das 13h às 18h, a 12ª Vi-
rada Inclusiva. O tema é ‘To-
dos Juntos’ e tem o objetivo 
de mobilizar a participação 
plena das pessoas com de-
ficiência e promover o de-
bate sobre os seus direitos 
culturais. A iniciativa acon-
tece na Praça das Bandeiras, 
na Praia de Pitangueiras e 
reúne diversas entidades.

Na programação, apre-
sentação musical, dança 
inclusiva, capoeira, teatro, 
apresentação em libras, en-
tre outras atividades. Além 
disso, haverá banho de mar 
com as cadeiras anfíbias.

A Virada Inclusiva é idea-
lizada pela Secretaria de Es-
tado dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência para dar 
maior visibilidade à presen-
ça da pessoa com deficiên-
cia na sociedade, por meio 

12ª virada inclusiva será
amanhã em Guarujá

de manifestações de arte, 
cultura, esporte e lazer. O 
evento também comemo-
ra o Dia Internacional da 
Pessoa com Deficiência, úl-
tima sexta-feira (3), insti-
tuído pela Organização das 
Nações Unidas em 1992.

COORDENAÇÃO.
O evento é organizado por 
profissionais da secretaria 
de Comunicação e Relações 
Sociais (Seres) e tem o apoio 
das secretarias de Defesa e 
Convivência Social (Sede-
con); Educação (Seduc), Es-
porte e Lazer (Seela); Tu-
rismo (Setur) e Cultura 
(Secult). Participam tam-
bém o Conselho Municipal 
da Pessoa com Deficiência, 
a Comissão Municipal de 
Acessibilidade e a Comissão 
de Políticas Públicas para as 
Pessoas com Transtorno do 
Espectro Autista. (DL)
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 A Em 2020, 5,6% da popu-
lação ocupada do país estava 
no setor cultural. O percen-
tual representa 4,8 milhões de 
pessoas. Na comparação com 
2019, houve um recuo de 11,2%. 
Naquele ano, o setor ocupava 
5,5 milhões de pessoas, ou 5,8% 
do total.

Os dados são da Pesqui-
sa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (Pnad 
Contínua), que um dos levan-
tamentos utilizados pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) na elabora-
ção do Sistema de Informações 
e Indicadores Culturais (SIIC) 
2009-2020, divulgado hoje (8) 
pelo órgão. Além da Pnad Con-
tínua, o SIIC 2009-2020 conso-
lida informações do Cadastro 
Central de Empresas (Cempre), 
da Pesquisa de Orçamentos Fa-
miliares (POF) e das Regiões de 
Influência das Cidades (Regic).

A pandemia de covid-19 
provocou impacto na ocupa-
ção. Em todo o país, o total de 
postos de trabalho caiu 8,7%, 
ao passar de 95 milhões, em 
2019, para 86,7 milhões, no 
ano passado. Já no setor cul-
tural, a queda chegou a 11,2%. 
“Tal tendência inverte um ga-
nho crescente de importância 
do setor desde 2016”, afirmou 
o IBGE.

Setor cultural ocupava 
quase 5 milhões

Ainda em 2020, São Paulo 
(7,5%), Rio de Janeiro (7%) e Rio 
Grande do Norte (6,7%) foram 
as unidades da Federação que 
registraram os maiores per-
centuais de pessoas trabalhan-
do no setor. Em movimento 
inverso, Tocantins (2,7%), Acre 
(2,8%), Rondônia (3,1%), Amapá 
(3,1%) e Roraima (3,1%) tiveram 
as taxas mais baixas.

O percentual de ocupados 
que têm nível superior era 
30,9% no setor cultural. Esse 
índice superou a média do 
país, que é de 22,6%. Mesmo 
com o nível de instrução mais 
elevado, o setor cultural regis-
trou, em 2020, mais trabalha-
dores em ocupações informais 
(41,2% dos ocupados) do que 
em todos os setores juntos 
(38,8% dos ocupados). (AB)

Os maiores 
percentuais de 
informalidade 
no setor cultural 
no mesmo ano 
eram no Amapá 
(71,3%), no 
Pará (67,7%) e 
no Maranhão 
(64,9%)

 A O país registrou recordes 
nos abates de frangos e de suí-
nos no terceiro trimestre deste 
ano, segundo informações di-
vulgadas ontem (8) pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística. Segundo o IBGE, fo-
ram abatidos 13,72 milhões de 
suínos e 1,54 bilhão de frangos 
no país no período, os maio-
res patamares desde o início 
da pesquisa, em 1997.

O abate de suínos foi 4,5% 
maior do que o registrado no 
trimestre anterior e 7,8% a 
mais na comparação com o 
terceiro trimestre de 2020. Já 
o número de frangos abati-
dos foi 0,7% superior ao se-
gundo trimestre deste ano e 
1,2% maior do que o terceiro 
trimestre do ano passado.

O abate de bovinos, por ou-
tro lado, teve o patamar mais 
baixo para um terceiro tri-
mestre desde 2004, com 6,94 
milhões de cabeças. Isso re-

presentou perdas de 2% em 
relação ao segundo trimestre 
deste ano e de 10,7% na com-
paração com o terceiro trimes-
tre de 2020.

No terceiro trimestre de 
2021, a produção de ovos de 
galinha chegou a 1 bilhão de 
dúzias, queda de 1,8% em 
relação ao terceiro trimes-
tre de 2020 e alta de 1,5% 
frente ao segundo trimestre 
deste ano.

A aquisição de leite cru pe-
las unidades beneficiadoras foi 
de 6,19 bilhões de litros, queda 
de 4,9% em relação ao terceiro 
trimestre de 2020 e aumento 
de 6,1% ante o segundo trimes-
tre deste ano.

Já a aquisição de couro pe-
los curtumes investigados 
pelo IBGE teve quedas de 10,4% 
em relação ao adquirido no 3° 
trimestre de 2020 e de 2,2% na 
comparação com o segundo 
trimestre deste ano. (AB)

Brasil: abate de frangos
e suínos é recorde

Em um cenário de pressão inflacio-
nária, juros mais altos e renda fra-
gilizada, o volume de vendas do 
comércio varejista do país recuou 
0,1% em outubro, na comparação 

com setembro, informou nesta quarta-feira 
(8) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística).

É o terceiro mês com variação negati-
va no varejo, embora o instituto considere 
a taxa como relativa estabilidade por estar 
próxima de zero.

O desempenho ficou abaixo das expec-
tativas do mercado. Analistas consultados 
pela agência Bloomberg esperavam eleva-
ção de 0,7% nas vendas.

Frente a outubro de 2020, o varejo teve 
baixa de 7,1%, indicou o IBGE. Nesse recorte, 
a projeção de analistas era de uma retração 
menor, de 6,1%.

Com o desempenho de outubro, o co-
mércio ficou 0,1% abaixo do patamar pré-
-pandemia, de fevereiro de 2020.

O setor ainda registrou avanço de 2,6% 
no acumulado deste ano. Em período maior, 
de 12 meses, também houve crescimento de 
2,6%. As duas taxas já foram maiores ao lon-
go do ano.

Segundo Cristiano Santos, gerente da 
pesquisa do IBGE, a perda de fôlego reflete 
especialmente os efeitos da escalada da in-
flação, de maiores restrições ao crédito e da 
renda do trabalho em declínio.

“São os principais fatores”, disse.
A inflação ganhou força no país com a 

pressão de itens como combustíveis e ener-
gia elétrica. No acumulado de 12 meses até 
outubro, o IPCA (Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo) registrou alta de 
10,67%. A marca de dois dígitos é a maior 
desde janeiro de 2016 (10,71%).

Em nota, André Perfeito, economista-
-chefe da Necton Investimentos, relatou que 
o resultado de outubro do comércio veio 
abaixo das expectativas do mercado, com a 
variação negativa de 0,1%.(FP)

Antes de 
apresentar o 
resultado do 
comércio, o IBGE 
divulgou, na 
semana passada, 
os dados da 
produção 
industrial, que 
caiu 0,6% em 
outubro

Vendas do comércio recuam 0,1% 
em outubro e pioram cenário

A proposta de reforma traba-
lhista feita a pedido do go-
verno Jair Bolsonaro (PL) li-
mita o uso de bens pessoais 
de um sócio de uma empre-

sa para o pagamento de dívidas traba-
lhistas da companhia.

Além disso, o estudo elaborado por 
especialistas sugere um regime alter-
nativo à CLT (Consolidação das Leis do 
Trabalho). A Constituição passaria a au-
torizar regras mais flexíveis, a serem de-
finidas em lei.

Os autores dizem que as mudanças 
poderão estimular o empreendedoris-
mo, a geração de emprego e a desburo-
cratização. Sindicalistas rejeitam os ar-
gumentos e veem precarização.

As propostas foram elaboradas pelo 
Gaet (Grupo de Altos Estudos do Traba-
lho) para subsidiar uma reforma traba-

lhista. É apresentada também uma re-
forma sindical.

No sábado, a Folha mostrou que en-
tre as sugestões estão a liberação do tra-
balho aos domingos e a proibição de re-
conhecimento de vínculo de emprego 
entre prestadores de serviço e apps.

Especialistas defendem ainda, con-
forme reportagem de domingo (5), o lo-
caute -espécie de greve das empresas-, 
hoje proibido, e a redução do poder da 
Justiça do Trabalho.

Hoje, o patrimônio do sócio pode ser 
usado para pagar dívida da empresa de 
acordo com regras do Código Civil, mais 
limitado, ou no Código de Defesa do 
Consumidor, mais abrangente.

Magistrados do trabalho, quando 
não prevista uma regra específica para o 
caso que julgam, recorrem a leis gerais 
para fundamentar suas decisões. (FP)

Proposta de reforma 
blinda bens de sócios de 
dívidas trabalhistas

Para Miguel 
Torres, presidente 
da Força Sindical, 
faltam nas 
propostas do 
Gaet medidas 
para garantir o 
pagamento de 
indenizações aos 
trabalhadores

Fique 
ligado  

BC sobe novamente a 
Selic em 1,5 ponto

BC. Quando a inflação está alta, o Copom sobe os juros com o objetivo de reduzir o 
estímulo na atividade econômica, o que diminui o consumo e equilibra os preços

Conforme sinaliza-
do na reunião an-
terior, o Copom 
(Comitê de Políti-
ca Monetária) do 

Banco Central elevou a taxa 
básica (Selic) novamente 
em 1,5 ponto percentual, a 
9,25% ao ano, nesta quarta-
-feira (8).

A taxa é a maior em qua-
tro anos, quando atingiu 
9,25% em julho de 2017, ain-
da no governo de Michel Te-
mer (MDB).

Na reunião anterior, em 
outubro, o BC elevou a taxa 
também em 1,5 ponto per-
centual e indicou que faria 
nova alta da mesma magni-
tude em seguida.

De acordo com o relató-
rio Focus desta semana, em 
que o BC divulga projeções 
do mercado, economistas 
esperam que os juros fe-
chem 2022 a 11,25% ao ano.

Com a Selic acima de 
8,5% ao ano, o cálculo do 
rendimento da poupança 

muda e passa a ser de 0,5% 
ao mês mais a TR (Taxa Re-
ferencial) para todas as ca-
dernetas.

A decisão veio em linha 
com as projeções do merca-
do. Levantamento feito pela 
Bloomberg mostrou que 
todos os analistas consulta-
dos esperavam elevação de 
1,5 ponto na Selic.

O ciclo atual de alta da 
taxa básica é o mais agressi-
vo desde 2002, com eleva-
ções bruscas, e é o que terá 
maior diferença entre a taxa 
inicial e a final desde a cria-
ção do sistema de metas 
para inflação, em 1999.

O choque de juros é uma 
resposta do BC à escalada de 
preços observada desde o 
fim do ano passado e às su-
cessivas revisões para cima 
das expectativas de inflação 
para o próximo ano.

Para este ano, há consen-
so no mercado e no BC de 
que a inflação deve estou-
rar a meta fixada pelo CMN 

(Conselho Monetário Nacio-
nal) em 3,75% -com 1,5 pon-
to percentual de tolerância 
para cima e para baixo.

As estimativas crescem 
semana a semana.

Segundo o Focus, o indi-
cador deve ficar em 10,18% 
em 2021, 4,93 pontos per-
centuais acima do máximo 
permitido. Há um mês, a 
projeção era de 9,33%.

No horizonte relevante 
-para quando o BC entende 
que a política monetária faz 
efeito- as expectativas de in-
flação vêm crescendo. Para 
2022 e 2023 as projeções es-
tão em 5,02% e 3,50%, res-
pectivamente, ambas acima 
do centro das metas para os 
períodos, de 3,5% e 3,25%.

Para o próximo ano, o 
número já está acima do 
máximo permitido no in-
tervalo de tolerância, que é 
de 5%.

A escalada de preços no 
país começou no fim do 
ano passado. (FP)

 D O controle da inflação 
é a principal atribuição da 
autoridade monetária. Para 
isso, o BC define a meta da 
taxa básica de juros

WILSON DIAS/AGÊNCIA BRASIL

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO MAGISTÉRIO E NA 
EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE 

CNPJ 13.154.145/0001-99

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Trabalhadores no Magistério e na Educação Municipal de São Vicente - 
SINTRAMEM.SV - entidade sindical de primeiro grau no sistema Confederativo representativo 
da categoria profissional do Magistério da Prefeitura Municipal de São Vicente,  Professores 
Substitutos de Educação Básica I, Professor Substituto de Educação Básica II, Professor Titular de 
Educação Básica I, Professor Titular de Educação Básica II, Coordenador Pedagógico, Assistente 
de Direção, Diretor de Escola, Supervisor de Ensino, Auxiliar Operacional da Educação I e Auxiliar 
Operacional da Educação II, por seu presidente abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais 
e estatutárias, CONVOCA os Trabalhadores da Educação Municipal de São Vicente, sindicalizados, 
para Assembleia Geral Extraordinária no dia 14 (quatorze) de dezembro  de 2021, às 18h em primeira 
chamada e ou às 18h30 em segunda chamada, a ser realizada na Praça Bernardino de Campos, 180 
centro - São Vicente/SP, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

 Pauta do dia:

a) Aprovação ou rejeição da proposta apresentada pela Administração sobre a Pauta de 
Reivindicações 2021
b) Aprovação ou rejeição sobre a abertura das assembléias para os não associados

São Vicente, 08 de dezembro de 2021.

Prof. ROBERTO CICCARELLI FILHO
Presidente

Pérola S.A. – CNPJ/ME nº 07.702.571/0001-17 – NIRE 35.300.327.233
Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária

Nos termos da Lei nº 6.404/76 e do artigo 11, alínea “c”, e do artigo 13 da Companhia, ficam os Srs. Acionistas da Companhia 
convocados para reunirem-se em AGE a ser realizada no dia 15/12/2021, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, na 
Rua Guaiaó, 66, conjunto 2616, sala 02, 26º andar, Aparecida, Santos-SP, a fim de deliberarem acerca da seguinte Ordem do 
Dia: (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o balanço patrimonial e as demais demonstrações 
financeiras relativas aos exercícios sociais findos em 31/12/2018, 31/12/2019 e 31/12/2020; e (b) deliberar sobre a destinação 
do resultado dos exercícios sociais findos em 31/12/2018, 31/12/2019 e 31/12/2020 conforme proposta da administração da 
Companhia. Informações Gerais: Os acionistas poderão ser representados na Assembleia Geral Extraordinária por procurador, 
mediante procuração devidamente regularizada na forma da lei e do Estatuto Social da Companhia, que ficará arquivada na 
sede da Companhia. O acionista ou o seu representante legal deverá comparecer à Assembleia Geral Extraordinária munido de 
documentos que comprovem sua identidade e capacidade para a representação do respectivo acionista. Ademais, encontram-se 
à disposição dos acionistas na sede da Companhia, os documentos pertinentes aos itens da Ordem do Dia. Santos, 07/12/2021. 
Maria Fernanda do Santos Teixeira – Presidente do Conselho de Administração. (07, 08 e 09/12/2021)
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 A O governador João Doria 
(PSDB) afirmou nesta quarta- 
feira que, se o governo federal 
não aderir ao passaporte vaci-
nal até 15 de dezembro, o do-
cumento passará a ser exigido 
em todo o território paulista a 
partir dessa data.

Nesta terça (7), o governo 
Jair Bolsonaro (PL) anunciou 
que vai apenas exigir uma 
quarentena de cinco dias de 
viajantes não vacinados que 
entrarem no Brasil. Para vaci-
nados, a apresentação do com-
provante e de um teste negati-
vo para o coronavírus dispensa 
o período de isolamento.

“O Brasil não pode se tornar 
paraíso turístico de negacio-
nistas. O negacionismo deste 
país só existe na cabeça desse 
ministro [da Saúde, Marcelo 
Queiroga] e do presidente. Se 
até 15 de dezembro o governo 
federal não adotar o passapor-
te, São Paulo vai adotar”, disse 
Doria.

Segundo o governador, o 
documento passará a ser exi-
gido para quem entrar no es- ‘Se até 15 de dezembro o governo federal não adotar o passaporte, São Paulo vai adotar’, disse Doria

ALOISIO MAURICIO /FOTOARENA /FOLHAPRESS

Doria diz que vai adotar 
passaporte da vacina em SP 

tado por qualquer via, seja por 
aeroportos, portos ou via ro-
doviária.

O presidente Bolsonaro é 
contrário a qualquer medida 
que exija a comprovação da 
vacina. Nesta terça, ele che-
gou a comparar o passaporte 
a uma coleira.

“Essa coleira que querem 
colocar no povo brasileiro. 
Cadê a nossa liberdade? Pre-
firo morrer do que perder a 
minha liberdade”, disse Bolso-
naro durante evento de assi-
natura dos contratos do leilão 
do 5G, no Palácio do Planalto.

Mais tarde, no mesmo dia, 

o ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, praticamente repe-
tiu a frase do presidente. “Essa 
questão da vacinação tem 
dado certo porque respeita-
mos as liberdades individuais. 
O presidente falou há pouco: 
às vezes é melhor perder a vida 
do que perder a liberdade”, dis-
se durante o anúncio das mu-
danças de regras sobre fron-
teiras.

Como revelou o jornal “Fo-
lha de S.Paulo”, a Anvisa su-
geriu, em 12 de novembro, a 
cobrança da vacinação ou a 
imposição de quarentena de 
quem entra no Brasil. A pres-
são pelo controle mais rígi-
do das fronteiras aumentou 
com a descoberta da variante  
ômicron.

A diretora da Anvisa dis-
se que o Brasil pode se tor-
nar destino turístico antivaci-
nal se não adotar o passaporte 
para quem vem do exterior, 
como tem ocorrido em outros  
países.

“O Brasil não pode ofere-
cer um convite de entrada 
para quem não quer se vaci-
nar. Isso vai ser um desastre 
para nós, para todo o controle 
que tivemos desde que a vaci-
nação avançou no país”, dis-
se João Gabbardo, coordena-
dor-executivo do Comitê de 
Contingência da Covid-19 em  
São Paulo.

Pela regra estadual atual-
mente vigente em São Paulo, o 
passaporte da vacina só é exi-
gido em eventos com mais de 
mil pessoas. (FP)

 A Os casos confirmados de 
dengue tiveram aumento ex-
pressivo  na cidade de SP em 
2021  e o total de registros já 
é três vezes maior do que toda 
a soma de casos do ano passa-
do. Segundo dados da Secreta-
ria Municipal de Saúde, até o 
dia 16 de novembro foram 7,2 
mil casos em comparação com 
cerca de 2 mil em 2020.

“O número de 2020 todo 
representa 28% do total de 
2021. Trata-se de um aumen-
to importante em relação ao 
ano anterior. Temos proximi-
dade com a Baixada Santista, e 
a alta do fluxo de viagens traz 
mais risco para a Capital”, ex-

Casos de dengue triplicam e 
já chegam a 7,2 mil neste ano

Em 2019, a doença teve uma situação ainda mais alarmante, 
com quase 17 mil casos confirmados de dengue e três mortes

AGÊNCIA BRASIL

plica  Melissa Palmieri, médi-
ca da Vigilância Epidemioló-
gica da Secretaria Municipal 
de Saúde.

Em 2019, a doença teve 
uma situação ainda mais alar-
mante, com quase 17 mil casos 
confirmados de dengue e três 
mortes. Em 2020 foi registrado 
um óbito pela e, neste ano, até 
o momento, nenhuma morte 
foi identificada. O texto conta 
com informações do “R7”.

Outro fator que  alerta os 
especialistas é o aumento dos 
casos de chikungunya, doença 
que também pode ser trans-
mitida pelo mosquito Aedes 
aegypti, o mesmo transmissor 

Segundo a Prefeitura de São Paulo até o dia 16 de novembro  
foram 7,2 mil casos em comparação com cerca de 2 mil em 2020

da dengue. São notificações de 
casos importados (aqueles vin-
dos de outras cidades) e autóc-
tones (natural da região).

“Em 2019 foram 46 casos 
importados e dois autóctones; 
em 2020, 17 importados e um 
autóctone; e, neste ano, já são 
79 importados e 63 autócto-
nes. É raro o mosquito trans-
mitir dengue e chikungunya 
ao mesmo tempo, mas é pos-
sível”, diz a médica.

SINTOMAS.
Os sintomas da dengue po-
dem ser facilmente confundi-
dos com os de outras doenças. 
Por isso é importante procu-

rar ajuda dos médicos. Entre os 
sintomas estão febre alta com 
início súbito, dores de cabeça, 
no corpo, atrás dos olhos e nas 
articulações, manchas verme-
lhas na pele, náuseas, vômi-
tos, cansaço extremo, tontura 
e perda de apetite.

Assim como a Covid-19, a 
dengue também tem um gru-
po de risco como gestantes e 
pessoas com comorbidades 
(diabetes, doença renal, entre 
outras). A matéria completa 
pode ser lida no site da Gaze-
ta. (GSP)

O documento 
passará a ser 
exigido para 
quem entrar 
no Estado por 
qualquer via, seja 
por aeroportos, 
portos ou via 
rodoviária

PREVENÇÃO. ‘O Brasil não pode se tornar paraíso turístico de negacionistas’, disse o governador de São Paulo

Custo de vida 
sobe mais  
de 10% em  
um ano 

 A Calculado pela Fecomer-
cioSP, o Custo de Vida por Clas-
se Social (CVCS) na Grande São 
Paulo registrou alta de 10,60% 
nos últimos 12 meses até outu-
bro, maior do que o avanço de 
10,27% ocorrido até setembro. 
De acordo com a Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de São Pau-
lo este é o patamar mais eleva-
do desde fevereiro de 2016. 

A alta no índice foi pressio-
nada pelos grupos transportes, 
habitação e alimentação e be-
bidas. O aumento acumulado 
em 12 meses de transportes 
avançou de 2,38% no início do 
ano para 20,76% em outubro - 
a maior para o período de um 
ano, de acordo com a série his-
tórica do CVCS.

Neste  mesmo intervalo, a 
alta acumulada de habitação 
variou de 3,36% para 14,09% 
e alimentação, de 10,92% para 
9,37%. O texto conta com in-
formações do “R7”.

Segundo  o levantamento, 
o aumento nos preços foi per-
cebida de maneira diferente 
entre as classes sociais. “As fa-
mílias que ganham menos so-
frem mais com a inflação”, afir-
ma a FecomercioSP em nota.

Enquanto o custo de vida 
cresceu 9,13% em 12 meses 
para a Classe A, o aumento foi 
de 12,82% na E.

CEIA DE NATAL. 
A ceia de Natal deste ano deve 
pesar no bolso dos consumi-
dores, segundo o relatório. 
A estimativa é de gasto 9,9% 
maior em relação a 2020, com 
alimentos e bebidas tradicio-
nais da festividade.
O produto  com maior eleva-
ção em 12 meses até outu-
bro foi o frango inteiro, que 
teve  alta de 26,8%, assim 
como  o tomate, com 22,7%. 
Por outro lado, o arroz e a ce-
bola apresentaram recuos de 
7,35% e 11,09% na comparação.  
(GSP)

NA GRANDE SÃO PAULO

 A A cidade de Taboão da Ser-
ra ultrapassou a marca de 85% 
da população com o esquema 
vacinal completo contra a co-
vid-19. Segundo a prefeitura, 
85,88% das pessoas com mais 
de 12 anos tomaram as duas 
doses ou vacina de dose única 
até segunda-feira (6).

A dose de reforço foi aplica-
da em 24.074 pessoas, o que re-
presenta 10,21% da população.

Até o momento, em Ta-
boão da Serra 220.034 pessoas 
tomaram ao menos a primei-
ra dose de vacinas, o que re-
presenta 93,47% da população.

Somando a primeira dose, 
a segunda, a única e a de refor-
ço, são 443.537 doses aplicadas 
desde o começo da vacinação.

Taboão da Serra segue com 
a vacinação para maiores de 12 
anos com primeira e segunda 
doses. E com a dose de reforço 
para toda a população adulta 

Taboão da Serra: mais de 85% 
da população está imunizada 

Segundo a prefeitura, 85,88% das pessoas com mais de 12 anos 
tomaram as duas doses ou vacina de dose única até segunda-feira

GEOVANA ALBUQUERQUE/AGÊNCIA SAÚDE DF

com mais de 18 anos com es-
quema vacinal completo há 4 
meses. Imunossuprimidos po-
dem tomar a 3ª dose após 28 
dias da imunização completa.

Pessoas que receberam a 

primeira dose da Janssen há 
pelo menos, dois meses, tam-
bém já podem tomar a dose de 
reforço do imunizante da Pfi-
zer. A matéria completa pode 
ser lida no site da Gazeta. (GSP)

 A Na terça-feira (7), um dos 
criminosos mais procurados 
pela polícia no estado de São 
Paulo foi preso em Paraisópo-
lis. Éverton Guimarães Mayer 
está envolvido na execução 
da policial militar Juliane dos 
Santos Duarte, em agosto de 
2018. 

Apelidado e conhecido 
com ‘’Tom’’, ele é um dos lí-
deres mais importantes do 
PCC (Primeiro Comando da 
Capital) e tomaria decisões 
importantes em Paraisópolis. 

Agentes do 16° Batalhão da 
Polícia Militar atendiam uma 
ocorrência de incêndio na rua 
Silveira Sampaio, na Fazen-
da Morumbi, quando viram 
o suspeito, que é procurado 
pela Justiça desde 2012. 

  Segundo a Polícia Mili-
tar, Tom, portava uma pisto-
la .40,entrou em luta corpo-
ral com os policiais e resistiu 
à prisão. Ele ficou ferido e foi 

Suspeito de matar PM 
em Paraisópolis é preso 

encaminhado ao Pronto-So-
corro Bandeirantes.

O suspeito foi encaminha-
do até o 89º Distrito Policial, 
no Portal do Morumbi após 
a alta.

Ele tem uma extensa ficha 
criminal.  Existem, pelo me-
nos, quatro mandados de pri-
são em aberto contra Éverton. 
Um deles é de roubo, homicí-
dio e sequestro no inquérito 
da morte da policial Juliane, 
ocorrido em 2018, de acordo 
com a Polícia Civil. (GSP)

Éverton 
Guimarães Mayer 
está envolvido 
na execução da 
policial militar 
Juliane dos Santos 
Duarte, em agosto 
de 2018
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 A O presidente Jair Bolsona-
ro (PL) se colocou mais uma 
vez  contra o passaporte da 
vacinação contra a Covid-19. 
A medida foi adotada em vá-
rios países tanto para incen-
tivar a imunização para com-
bater o coronavírus quanto 
para frear a disseminação do 
vírus em restaurantes, bares 
e grandes eventos.

Em conversa nesta quar-
ta-feira (9) com apoiadores, 
Bolsonaro disse que “jamais” 
pedirá comprovação da va-
cina. “O Supremo [Tribunal 
Federal, o STF] deu poderes 
para governadores e prefei-
tos. Falo da minha linha. Não 
fechei nenhum botequim e 
jamais vou exigir o passa-
porte de vacina de vocês”, 
reforçou.

“Imaginem se tivesse o 

Bolsonaro diz que 
jamais vai exigir 
‘passaporte’

DE VACINAÇÃO. Medida foi adotada em vários países para 
incentivar a imunização e para frear a disseminação do coronavírus

Bolsonaro ao lado do personagem Zé Gotinha, símbolo da vacinação no Brasil, em foto de arquivo

Pedro Ladeira/Folhapress

[Fernando] Haddad no meu 
lugar”, falou Bolsonaro sobre 
o candidato do PT que con-
correu contra ele para a pre-
sidência do Brasil em 2018. 
“Não queiram que a gente 
resolva todos esses proble-
mas. Eles [prefeitos e gover-

nadores] estão com autorida-
de para tal”, completou.

A fala de Bolsonaro dis-
torce os poderes dos prefei-
tos e governadores, que, por 
decisão do STF, podem pedir 
a interrupção da atividade 
econômica durante a pan-
demia (os chamados lock-
downs) por poucas semanas 
para conter picos da covid-19 
e aliviar a pressão sobre hos-
pitais superlotados.

Esse foi o caso em abril de 
2021, o mês mais letal da pan-
demia no Brasil, que acumu-
lou cerca de 82 mil mortes 
pela doença apenas em abril 
desse ano.

O presidente diz que nun-
ca se vacinou contra o coro-
navírus -pela idade, ele pode-
ria ter tomado três doses - e 
já afirmou que será o último 

do País a se imunizar. A pri-
meira-dama, Michelle Bolso-
naro, se vacinou em setem-
bro em uma viagem oficial 
do marido para os Estados 
Unidos.

Bolsonaro, no entanto, 
não seguiu os passos da es-
posa e se tornou piada in-
ternacional ao comparecer 
a um evento da ONU (Orga-
nização das Nações Unidas) 
sem ter a imunização contra 
a doença da pandemia.

SP TERÁ PASSAPORTE.
O governador paulista João 
Doria (PSDB) afirmou nes-
ta quarta-feira que, se o go-
verno federal não aderir ao 
passaporte vacinal até 15 de 
dezembro, o documento pas-
sará a ser exigido em todo 
oz território paulista a partir 
dessa data.

“O Brasil não pode se tor-
nar paraíso turístico de ne-
gacionistas. O negacionismo 
deste país só existe na cabe-

ça desse ministro [da Saúde, 
Marcelo Queiroga] e do presi-
dente. Se até 15 de dezembro 
o governo federal não adotar 
o passaporte, São Paulo vai 
adotar”, disse Doria.

Segundo o governador, o 
documento passará a ser exi-
gido para quem entrar no Es-
tado por qualquer via, seja 
por aeroportos, portos ou via 
rodoviária.

Leia mais na página A6 
desta edição. (FP)

‘Imaginem 
se tivesse o 
Haddad no meu 
lugar’, falou 
Bolsonaro sobre 
o candidato do 
PT que concorreu 
contra ele para 
a presidência do 
Brasil em 2018

 A O presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) disse nesta 
quarta que a situação do País 
está “encalacrada”, ao citar da-
dos sociais e econômicos. Lula 
falou em “podridão”, atacou as 
elites e se colocou como pré-
-candidato com “disposição”.

Lula disse que não poderá 
voltar ao Planalto para fazer 
menos do que fez em suas pri-
meiras gestões. O ex-presiden-
te participou de um congresso 
organizado pela Força Sindical, 
em São Paulo. Em seu discurso, 
pediu aos sindicalistas que es-

Lula cobra aliados 
na trincheira de sua 
campanha em 2022

O ex-presidente Lula durante participação no podcast Podpah
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tejam na trincheira da campa-
nha eleitoral de 2022 e em um 
eventual novo mandato seu na 
Presidência da República.

Na mesma fala, o petista 
cobrou seus aliados a dispu-
tarem as eleições no ano que 
vem. Segundo ele, se os tra-
balhadores não entrarem em 
campanha, os empresários é 
que serão eleitos para o Con-
gresso Nacional.

No mesmo discurso aos 
sindicalistas, o petista atacou 
o ministro Paulo Guedes (Eco-
nomia), criticou a reforma tra-

Nesta quarta-feira, o ex-presidente disse 
que a situação do País é ‘encalacrada’

balhista em discussão no Con-
gresso com apoio do governo 
federal e cobrou um Estado for-
te que possa proporcionar be-
nefícios à população e à classe 
trabalhadora.

Lula também criticou o pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL) pela 
recusa ao passaporte da vaci-
nação.

Um dia antes, o governo 
decidiu exigir uma quaren-
tena de cinco dias de viajan-

tes não vacinados que entra-
rem no Brasil. Pela nova regra, 
quem apresentar o certificado 
de imunização contra a Covid 
e teste negativo poderá cruzar 
a fronteira sem passar pelo pe-
ríodo de isolamento.

A mudança contraria o dis-
curso negacionista de Bolso-
naro. Hora antes, em evento 
no Palácio do Planalto, o presi-
dente comparou o passaporte 
da vacina a uma coleira. (FP)

 A A primeira turma do Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
formou maioria para que a 
prisão preventiva do cami-
nhoneiro Marcos Antônio Pe-
reira Gomes, o Zé Trovão, seja 
mantida. A defesa dele havia 
pedido um habeas corpus.

Apoiador do presidente 
Jair Bolsonaro (PL), Zé Trovão 
ganhou destaque neste ano 
por tentar organizar greves de 
caminhoneiros e é investiga-
do por incitar atos criminosos 
e violentos no 7 de setembro.

O ministro do STF e relator 
do caso, Luís Roberto Barroso, 
votou contra o habeas corpus, 
argumentando que a defesa 
de Zé Trovão “não trouxe no-
vos argumentos suficientes 
para modificar a decisão” an-
terior deferida por Barroso.

A prisão preventiva foi or-

STF decide manter 
prisão de Zé Trovão

denada pelo ministro Alexan-
dre de Moraes, também do 
STF, e que agora se disse im-
pedido de votar. Rosa Weber 
e Cármen Lúcia acompanha-
ram o voto do relator Barroso. 
Agora, falta apenas a manifes-
tação do ministro Dias Toffoli.

O julgamento virtual co-
meçou no dia 3 de dezembro 
e deve se encerrar até sexta-
-feira (10).

FORAGIDO.
Depois da ordem de prisão 
preventiva, Zé Trovão passou 
dois meses foragido no Mé-
xico, afirmando que não re-
tornaria ao Brasil por receio 
de ser preso. No entanto, em 
26 de outubro, ele se apresen-
tou espontaneamente à Polí-
cia Federal em Joinville, cida-
de onde mora. (FP)

 A Com objetivo de promo-
ver o acesso gratuito à inter-
net em banda larga móvel aos 
alunos da educação básica da 
rede pública de ensino inte-
grantes de famílias inscritas 
no Cadastro Único para Pro-
gramas Sociais, o governo fe-
deral cria o Programa Internet 
Brasil. A Medida Provisória foi 
publicada no Diário Oficial da 
União desta quarta-feira.

De acordo com a Secreta-
ria-Geral da Presidência da 
República, o Internet Brasil 
será “implementado de for-
ma gradual, observada a dis-
ponibilidade orçamentária e 
financeira, e poderá alcançar 
outras pessoas físicas, bene-
ficiárias de políticas públicas 
instituídas pelo Poder Execu-
tivo federal nas mais diversas 
áreas”.

Diz ainda que acesso gra-
tuito à internet em banda lar-

Publicada MP que cria o 
Programa Internet Brasil

Programa Internet Brasil será implementado, segundo o governo, 
‘de forma gradual, observada a disponibilidade orçamentária’

John Schnobrich/Unsplash

ga móvel poderá ser realiza-
do, sem prejuízo de outros 
meios, por intermédio da dis-
ponibilização de chipe, paco-
te de dados ou dispositivo de 
acesso, além de poder ser con-

cedido a diferentes alunos in-
tegrantes da mesma família. 

Para ler o texto comple-
to da implementação do pro-
grama, acesse o site da Gaze-
ta. (AB)

 A Ainda não é possível ter cer-
teza de que três doses de vacina 
contra Covid-19 neutralizam a 
variante ômicron do novo co-
ronavírus, afirmou a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) 
nesta quarta. Segundo a enti-
dade, existe a expectativa de 
ter melhores evidências sobre 
a eficácia do reforço vacinal nas 
próximas semanas com o de-
senvolvimento de pesquisas.

O anúncio se dá no mes-
mo dia em que a BioNTech e a 
Pfizer disseram que três doses 
de seu produto neutralizaram 
a nova variante em teste em 
laboratório. De acordo com as 
empresas, duas doses resulta-
ram em anticorpos neutrali-
zantes significativamente mais 
baixos contra a nova cepa, mas 
uma terceira dose aumentou 
os anticorpos neutralizantes. 

A ômicron já foi identifica-
da em 57 países, inclusive no 

Não é possível saber se reforço 
neutraliza ômicron, diz OMS

Brasil, segundo novos dados 
da OMS. A nova cepa acionou o 
alerta da comunidade interna-
cional por causa do seu grande 
número de mutações.

As mais preocupantes são 
as 30 presentes na proteína S, 
que são utilizadas pelo vírus 
para entrar nas células huma-
nas. É a partir dessas proteí-
nas que as vacinas atuais são 

produzidas e, por isso, exis-
tem suspeitas de que elas po-
deriam ser menos eficientes 
contra essa cepa.

Além da Pfizer e BioNTe-
ch, outras empresas já desen-
volvem estudos mirando uma 
terceira dose dos imunizantes 
contra a ômicron. A Moderna, 
por exemplo, planeja produ-
zir uma dose específica para a 
ômicron, que pode estar pron-
ta em março de 2022.

A Sinovac, empresa chinesa 
que produz a Coronavac, é ou-
tra farmacêutica que programa 
uma versão atualizada da va-
cina contra a ômicron em até 
três meses.

Mesmo com essas suspei-
tas, a OMS já ressaltou que os 
imunizantes disponíveis ain-
da são de extrema importância 
para barrar a transmissão do 
vírus e evitar mortes causadas 
por Covid-19. (FP)

O anúncio se dá 
no mesmo dia em 
que a BioNTech e 
a Pfizer disseram 
que três doses 
de seu produto 
neutralizam a 
nova variante do 
coronavírus
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 A O governador João Doria 
(PSDB) afirmou nesta quarta- 
feira que, se o governo federal 
não aderir ao passaporte vaci-
nal até 15 de dezembro, o do-
cumento passará a ser exigido 
em todo o território paulista a 
partir dessa data.

Nesta terça (7), o governo 
Jair Bolsonaro (PL) anunciou 
que vai apenas exigir uma 
quarentena de cinco dias de 
viajantes não vacinados que 
entrarem no Brasil. Para vaci-
nados, a apresentação do com-
provante e de um teste negati-
vo para o coronavírus dispensa 
o período de isolamento.

“O Brasil não pode se tornar 
paraíso turístico de negacio-
nistas. O negacionismo deste 
país só existe na cabeça desse 
ministro [da Saúde, Marcelo 
Queiroga] e do presidente. Se 
até 15 de dezembro o governo 
federal não adotar o passapor-
te, São Paulo vai adotar”, disse 
Doria.

Segundo o governador, o 
documento passará a ser exi-
gido para quem entrar no es- ‘Se até 15 de dezembro o governo federal não adotar o passaporte, São Paulo vai adotar’, disse Doria

ALOISIO MAURICIO /FOTOARENA /FOLHAPRESS

Doria diz que vai adotar 
passaporte da vacina em SP 

tado por qualquer via, seja por 
aeroportos, portos ou via ro-
doviária.

O presidente Bolsonaro é 
contrário a qualquer medida 
que exija a comprovação da 
vacina. Nesta terça, ele che-
gou a comparar o passaporte 
a uma coleira.

“Essa coleira que querem 
colocar no povo brasileiro. 
Cadê a nossa liberdade? Pre-
firo morrer do que perder a 
minha liberdade”, disse Bolso-
naro durante evento de assi-
natura dos contratos do leilão 
do 5G, no Palácio do Planalto.

Mais tarde, no mesmo dia, 

o ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, praticamente repe-
tiu a frase do presidente. “Essa 
questão da vacinação tem 
dado certo porque respeita-
mos as liberdades individuais. 
O presidente falou há pouco: 
às vezes é melhor perder a vida 
do que perder a liberdade”, dis-
se durante o anúncio das mu-
danças de regras sobre fron-
teiras.

Como revelou o jornal “Fo-
lha de S.Paulo”, a Anvisa su-
geriu, em 12 de novembro, a 
cobrança da vacinação ou a 
imposição de quarentena de 
quem entra no Brasil. A pres-
são pelo controle mais rígi-
do das fronteiras aumentou 
com a descoberta da variante  
ômicron.

A diretora da Anvisa dis-
se que o Brasil pode se tor-
nar destino turístico antivaci-
nal se não adotar o passaporte 
para quem vem do exterior, 
como tem ocorrido em outros  
países.

“O Brasil não pode ofere-
cer um convite de entrada 
para quem não quer se vaci-
nar. Isso vai ser um desastre 
para nós, para todo o controle 
que tivemos desde que a vaci-
nação avançou no país”, dis-
se João Gabbardo, coordena-
dor-executivo do Comitê de 
Contingência da Covid-19 em  
São Paulo.

Pela regra estadual atual-
mente vigente em São Paulo, o 
passaporte da vacina só é exi-
gido em eventos com mais de 
mil pessoas. (FP)

 A Os casos confirmados de 
dengue tiveram aumento ex-
pressivo  na cidade de SP em 
2021  e o total de registros já 
é três vezes maior do que toda 
a soma de casos do ano passa-
do. Segundo dados da Secreta-
ria Municipal de Saúde, até o 
dia 16 de novembro foram 7,2 
mil casos em comparação com 
cerca de 2 mil em 2020.

“O número de 2020 todo 
representa 28% do total de 
2021. Trata-se de um aumen-
to importante em relação ao 
ano anterior. Temos proximi-
dade com a Baixada Santista, e 
a alta do fluxo de viagens traz 
mais risco para a Capital”, ex-

Casos de dengue triplicam e 
já chegam a 7,2 mil neste ano

Em 2019, a doença teve uma situação ainda mais alarmante, 
com quase 17 mil casos confirmados de dengue e três mortes

AGÊNCIA BRASIL

plica  Melissa Palmieri, médi-
ca da Vigilância Epidemioló-
gica da Secretaria Municipal 
de Saúde.

Em 2019, a doença teve 
uma situação ainda mais alar-
mante, com quase 17 mil casos 
confirmados de dengue e três 
mortes. Em 2020 foi registrado 
um óbito pela e, neste ano, até 
o momento, nenhuma morte 
foi identificada. O texto conta 
com informações do “R7”.

Outro fator que  alerta os 
especialistas é o aumento dos 
casos de chikungunya, doença 
que também pode ser trans-
mitida pelo mosquito Aedes 
aegypti, o mesmo transmissor 

Segundo a Prefeitura de São Paulo até o dia 16 de novembro  
foram 7,2 mil casos em comparação com cerca de 2 mil em 2020

da dengue. São notificações de 
casos importados (aqueles vin-
dos de outras cidades) e autóc-
tones (natural da região).

“Em 2019 foram 46 casos 
importados e dois autóctones; 
em 2020, 17 importados e um 
autóctone; e, neste ano, já são 
79 importados e 63 autócto-
nes. É raro o mosquito trans-
mitir dengue e chikungunya 
ao mesmo tempo, mas é pos-
sível”, diz a médica.

SINTOMAS.
Os sintomas da dengue po-
dem ser facilmente confundi-
dos com os de outras doenças. 
Por isso é importante procu-

rar ajuda dos médicos. Entre os 
sintomas estão febre alta com 
início súbito, dores de cabeça, 
no corpo, atrás dos olhos e nas 
articulações, manchas verme-
lhas na pele, náuseas, vômi-
tos, cansaço extremo, tontura 
e perda de apetite.

Assim como a Covid-19, a 
dengue também tem um gru-
po de risco como gestantes e 
pessoas com comorbidades 
(diabetes, doença renal, entre 
outras). A matéria completa 
pode ser lida no site da Gaze-
ta. (GSP)

O documento 
passará a ser 
exigido para 
quem entrar 
no Estado por 
qualquer via, seja 
por aeroportos, 
portos ou via 
rodoviária

PREVENÇÃO. ‘O Brasil não pode se tornar paraíso turístico de negacionistas’, disse o governador de São Paulo

Custo de vida 
sobe mais  
de 10% em  
um ano 

 A Calculado pela Fecomer-
cioSP, o Custo de Vida por Clas-
se Social (CVCS) na Grande São 
Paulo registrou alta de 10,60% 
nos últimos 12 meses até outu-
bro, maior do que o avanço de 
10,27% ocorrido até setembro. 
De acordo com a Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de São Pau-
lo este é o patamar mais eleva-
do desde fevereiro de 2016. 

A alta no índice foi pressio-
nada pelos grupos transportes, 
habitação e alimentação e be-
bidas. O aumento acumulado 
em 12 meses de transportes 
avançou de 2,38% no início do 
ano para 20,76% em outubro - 
a maior para o período de um 
ano, de acordo com a série his-
tórica do CVCS.

Neste  mesmo intervalo, a 
alta acumulada de habitação 
variou de 3,36% para 14,09% 
e alimentação, de 10,92% para 
9,37%. O texto conta com in-
formações do “R7”.

Segundo  o levantamento, 
o aumento nos preços foi per-
cebida de maneira diferente 
entre as classes sociais. “As fa-
mílias que ganham menos so-
frem mais com a inflação”, afir-
ma a FecomercioSP em nota.

Enquanto o custo de vida 
cresceu 9,13% em 12 meses 
para a Classe A, o aumento foi 
de 12,82% na E.

CEIA DE NATAL. 
A ceia de Natal deste ano deve 
pesar no bolso dos consumi-
dores, segundo o relatório. 
A estimativa é de gasto 9,9% 
maior em relação a 2020, com 
alimentos e bebidas tradicio-
nais da festividade.
O produto  com maior eleva-
ção em 12 meses até outu-
bro foi o frango inteiro, que 
teve  alta de 26,8%, assim 
como  o tomate, com 22,7%. 
Por outro lado, o arroz e a ce-
bola apresentaram recuos de 
7,35% e 11,09% na comparação.  
(GSP)

NA GRANDE SÃO PAULO

 A A cidade de Taboão da Ser-
ra ultrapassou a marca de 85% 
da população com o esquema 
vacinal completo contra a co-
vid-19. Segundo a prefeitura, 
85,88% das pessoas com mais 
de 12 anos tomaram as duas 
doses ou vacina de dose única 
até segunda-feira (6).

A dose de reforço foi aplica-
da em 24.074 pessoas, o que re-
presenta 10,21% da população.

Até o momento, em Ta-
boão da Serra 220.034 pessoas 
tomaram ao menos a primei-
ra dose de vacinas, o que re-
presenta 93,47% da população.

Somando a primeira dose, 
a segunda, a única e a de refor-
ço, são 443.537 doses aplicadas 
desde o começo da vacinação.

Taboão da Serra segue com 
a vacinação para maiores de 12 
anos com primeira e segunda 
doses. E com a dose de reforço 
para toda a população adulta 

Taboão da Serra: mais de 85% 
da população está imunizada 

Segundo a prefeitura, 85,88% das pessoas com mais de 12 anos 
tomaram as duas doses ou vacina de dose única até segunda-feira

GEOVANA ALBUQUERQUE/AGÊNCIA SAÚDE DF

com mais de 18 anos com es-
quema vacinal completo há 4 
meses. Imunossuprimidos po-
dem tomar a 3ª dose após 28 
dias da imunização completa.

Pessoas que receberam a 

primeira dose da Janssen há 
pelo menos, dois meses, tam-
bém já podem tomar a dose de 
reforço do imunizante da Pfi-
zer. A matéria completa pode 
ser lida no site da Gazeta. (GSP)

 A Na terça-feira (7), um dos 
criminosos mais procurados 
pela polícia no estado de São 
Paulo foi preso em Paraisópo-
lis. Éverton Guimarães Mayer 
está envolvido na execução 
da policial militar Juliane dos 
Santos Duarte, em agosto de 
2018. 

Apelidado e conhecido 
com ‘’Tom’’, ele é um dos lí-
deres mais importantes do 
PCC (Primeiro Comando da 
Capital) e tomaria decisões 
importantes em Paraisópolis. 

Agentes do 16° Batalhão da 
Polícia Militar atendiam uma 
ocorrência de incêndio na rua 
Silveira Sampaio, na Fazen-
da Morumbi, quando viram 
o suspeito, que é procurado 
pela Justiça desde 2012. 

  Segundo a Polícia Mili-
tar, Tom, portava uma pisto-
la .40,entrou em luta corpo-
ral com os policiais e resistiu 
à prisão. Ele ficou ferido e foi 

Suspeito de matar PM 
em Paraisópolis é preso 

encaminhado ao Pronto-So-
corro Bandeirantes.

O suspeito foi encaminha-
do até o 89º Distrito Policial, 
no Portal do Morumbi após 
a alta.

Ele tem uma extensa ficha 
criminal.  Existem, pelo me-
nos, quatro mandados de pri-
são em aberto contra Éverton. 
Um deles é de roubo, homicí-
dio e sequestro no inquérito 
da morte da policial Juliane, 
ocorrido em 2018, de acordo 
com a Polícia Civil. (GSP)

Éverton 
Guimarães Mayer 
está envolvido 
na execução da 
policial militar 
Juliane dos Santos 
Duarte, em agosto 
de 2018
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 A O presidente Jair Bolsona-
ro (PL) se colocou mais uma 
vez  contra o passaporte da 
vacinação contra a Covid-19. 
A medida foi adotada em vá-
rios países tanto para incen-
tivar a imunização para com-
bater o coronavírus quanto 
para frear a disseminação do 
vírus em restaurantes, bares 
e grandes eventos.

Em conversa nesta quar-
ta-feira (9) com apoiadores, 
Bolsonaro disse que “jamais” 
pedirá comprovação da va-
cina. “O Supremo [Tribunal 
Federal, o STF] deu poderes 
para governadores e prefei-
tos. Falo da minha linha. Não 
fechei nenhum botequim e 
jamais vou exigir o passa-
porte de vacina de vocês”, 
reforçou.

“Imaginem se tivesse o 

Bolsonaro diz que 
jamais vai exigir 
‘passaporte’

DE VACINAÇÃO. Medida foi adotada em vários países para 
incentivar a imunização e para frear a disseminação do coronavírus

Bolsonaro ao lado do personagem Zé Gotinha, símbolo da vacinação no Brasil, em foto de arquivo

Pedro Ladeira/Folhapress

[Fernando] Haddad no meu 
lugar”, falou Bolsonaro sobre 
o candidato do PT que con-
correu contra ele para a pre-
sidência do Brasil em 2018. 
“Não queiram que a gente 
resolva todos esses proble-
mas. Eles [prefeitos e gover-

nadores] estão com autorida-
de para tal”, completou.

A fala de Bolsonaro dis-
torce os poderes dos prefei-
tos e governadores, que, por 
decisão do STF, podem pedir 
a interrupção da atividade 
econômica durante a pan-
demia (os chamados lock-
downs) por poucas semanas 
para conter picos da covid-19 
e aliviar a pressão sobre hos-
pitais superlotados.

Esse foi o caso em abril de 
2021, o mês mais letal da pan-
demia no Brasil, que acumu-
lou cerca de 82 mil mortes 
pela doença apenas em abril 
desse ano.

O presidente diz que nun-
ca se vacinou contra o coro-
navírus -pela idade, ele pode-
ria ter tomado três doses - e 
já afirmou que será o último 

do País a se imunizar. A pri-
meira-dama, Michelle Bolso-
naro, se vacinou em setem-
bro em uma viagem oficial 
do marido para os Estados 
Unidos.

Bolsonaro, no entanto, 
não seguiu os passos da es-
posa e se tornou piada in-
ternacional ao comparecer 
a um evento da ONU (Orga-
nização das Nações Unidas) 
sem ter a imunização contra 
a doença da pandemia.

SP TERÁ PASSAPORTE.
O governador paulista João 
Doria (PSDB) afirmou nes-
ta quarta-feira que, se o go-
verno federal não aderir ao 
passaporte vacinal até 15 de 
dezembro, o documento pas-
sará a ser exigido em todo 
oz território paulista a partir 
dessa data.

“O Brasil não pode se tor-
nar paraíso turístico de ne-
gacionistas. O negacionismo 
deste país só existe na cabe-

ça desse ministro [da Saúde, 
Marcelo Queiroga] e do presi-
dente. Se até 15 de dezembro 
o governo federal não adotar 
o passaporte, São Paulo vai 
adotar”, disse Doria.

Segundo o governador, o 
documento passará a ser exi-
gido para quem entrar no Es-
tado por qualquer via, seja 
por aeroportos, portos ou via 
rodoviária.

Leia mais na página A6 
desta edição. (FP)

‘Imaginem 
se tivesse o 
Haddad no meu 
lugar’, falou 
Bolsonaro sobre 
o candidato do 
PT que concorreu 
contra ele para 
a presidência do 
Brasil em 2018

 A O presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) disse nesta 
quarta que a situação do País 
está “encalacrada”, ao citar da-
dos sociais e econômicos. Lula 
falou em “podridão”, atacou as 
elites e se colocou como pré-
-candidato com “disposição”.

Lula disse que não poderá 
voltar ao Planalto para fazer 
menos do que fez em suas pri-
meiras gestões. O ex-presiden-
te participou de um congresso 
organizado pela Força Sindical, 
em São Paulo. Em seu discurso, 
pediu aos sindicalistas que es-

Lula cobra aliados 
na trincheira de sua 
campanha em 2022

O ex-presidente Lula durante participação no podcast Podpah

Reprodução/YOUTUBE

tejam na trincheira da campa-
nha eleitoral de 2022 e em um 
eventual novo mandato seu na 
Presidência da República.

Na mesma fala, o petista 
cobrou seus aliados a dispu-
tarem as eleições no ano que 
vem. Segundo ele, se os tra-
balhadores não entrarem em 
campanha, os empresários é 
que serão eleitos para o Con-
gresso Nacional.

No mesmo discurso aos 
sindicalistas, o petista atacou 
o ministro Paulo Guedes (Eco-
nomia), criticou a reforma tra-

Nesta quarta-feira, o ex-presidente disse 
que a situação do País é ‘encalacrada’

balhista em discussão no Con-
gresso com apoio do governo 
federal e cobrou um Estado for-
te que possa proporcionar be-
nefícios à população e à classe 
trabalhadora.

Lula também criticou o pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL) pela 
recusa ao passaporte da vaci-
nação.

Um dia antes, o governo 
decidiu exigir uma quaren-
tena de cinco dias de viajan-

tes não vacinados que entra-
rem no Brasil. Pela nova regra, 
quem apresentar o certificado 
de imunização contra a Covid 
e teste negativo poderá cruzar 
a fronteira sem passar pelo pe-
ríodo de isolamento.

A mudança contraria o dis-
curso negacionista de Bolso-
naro. Hora antes, em evento 
no Palácio do Planalto, o presi-
dente comparou o passaporte 
da vacina a uma coleira. (FP)

 A A primeira turma do Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
formou maioria para que a 
prisão preventiva do cami-
nhoneiro Marcos Antônio Pe-
reira Gomes, o Zé Trovão, seja 
mantida. A defesa dele havia 
pedido um habeas corpus.

Apoiador do presidente 
Jair Bolsonaro (PL), Zé Trovão 
ganhou destaque neste ano 
por tentar organizar greves de 
caminhoneiros e é investiga-
do por incitar atos criminosos 
e violentos no 7 de setembro.

O ministro do STF e relator 
do caso, Luís Roberto Barroso, 
votou contra o habeas corpus, 
argumentando que a defesa 
de Zé Trovão “não trouxe no-
vos argumentos suficientes 
para modificar a decisão” an-
terior deferida por Barroso.

A prisão preventiva foi or-

STF decide manter 
prisão de Zé Trovão

denada pelo ministro Alexan-
dre de Moraes, também do 
STF, e que agora se disse im-
pedido de votar. Rosa Weber 
e Cármen Lúcia acompanha-
ram o voto do relator Barroso. 
Agora, falta apenas a manifes-
tação do ministro Dias Toffoli.

O julgamento virtual co-
meçou no dia 3 de dezembro 
e deve se encerrar até sexta-
-feira (10).

FORAGIDO.
Depois da ordem de prisão 
preventiva, Zé Trovão passou 
dois meses foragido no Mé-
xico, afirmando que não re-
tornaria ao Brasil por receio 
de ser preso. No entanto, em 
26 de outubro, ele se apresen-
tou espontaneamente à Polí-
cia Federal em Joinville, cida-
de onde mora. (FP)

 A Com objetivo de promo-
ver o acesso gratuito à inter-
net em banda larga móvel aos 
alunos da educação básica da 
rede pública de ensino inte-
grantes de famílias inscritas 
no Cadastro Único para Pro-
gramas Sociais, o governo fe-
deral cria o Programa Internet 
Brasil. A Medida Provisória foi 
publicada no Diário Oficial da 
União desta quarta-feira.

De acordo com a Secreta-
ria-Geral da Presidência da 
República, o Internet Brasil 
será “implementado de for-
ma gradual, observada a dis-
ponibilidade orçamentária e 
financeira, e poderá alcançar 
outras pessoas físicas, bene-
ficiárias de políticas públicas 
instituídas pelo Poder Execu-
tivo federal nas mais diversas 
áreas”.

Diz ainda que acesso gra-
tuito à internet em banda lar-

Publicada MP que cria o 
Programa Internet Brasil

Programa Internet Brasil será implementado, segundo o governo, 
‘de forma gradual, observada a disponibilidade orçamentária’

John Schnobrich/Unsplash

ga móvel poderá ser realiza-
do, sem prejuízo de outros 
meios, por intermédio da dis-
ponibilização de chipe, paco-
te de dados ou dispositivo de 
acesso, além de poder ser con-

cedido a diferentes alunos in-
tegrantes da mesma família. 

Para ler o texto comple-
to da implementação do pro-
grama, acesse o site da Gaze-
ta. (AB)

 A Ainda não é possível ter cer-
teza de que três doses de vacina 
contra Covid-19 neutralizam a 
variante ômicron do novo co-
ronavírus, afirmou a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) 
nesta quarta. Segundo a enti-
dade, existe a expectativa de 
ter melhores evidências sobre 
a eficácia do reforço vacinal nas 
próximas semanas com o de-
senvolvimento de pesquisas.

O anúncio se dá no mes-
mo dia em que a BioNTech e a 
Pfizer disseram que três doses 
de seu produto neutralizaram 
a nova variante em teste em 
laboratório. De acordo com as 
empresas, duas doses resulta-
ram em anticorpos neutrali-
zantes significativamente mais 
baixos contra a nova cepa, mas 
uma terceira dose aumentou 
os anticorpos neutralizantes. 

A ômicron já foi identifica-
da em 57 países, inclusive no 

Não é possível saber se reforço 
neutraliza ômicron, diz OMS

Brasil, segundo novos dados 
da OMS. A nova cepa acionou o 
alerta da comunidade interna-
cional por causa do seu grande 
número de mutações.

As mais preocupantes são 
as 30 presentes na proteína S, 
que são utilizadas pelo vírus 
para entrar nas células huma-
nas. É a partir dessas proteí-
nas que as vacinas atuais são 

produzidas e, por isso, exis-
tem suspeitas de que elas po-
deriam ser menos eficientes 
contra essa cepa.

Além da Pfizer e BioNTe-
ch, outras empresas já desen-
volvem estudos mirando uma 
terceira dose dos imunizantes 
contra a ômicron. A Moderna, 
por exemplo, planeja produ-
zir uma dose específica para a 
ômicron, que pode estar pron-
ta em março de 2022.

A Sinovac, empresa chinesa 
que produz a Coronavac, é ou-
tra farmacêutica que programa 
uma versão atualizada da va-
cina contra a ômicron em até 
três meses.

Mesmo com essas suspei-
tas, a OMS já ressaltou que os 
imunizantes disponíveis ain-
da são de extrema importância 
para barrar a transmissão do 
vírus e evitar mortes causadas 
por Covid-19. (FP)

O anúncio se dá 
no mesmo dia em 
que a BioNTech e 
a Pfizer disseram 
que três doses 
de seu produto 
neutralizam a 
nova variante do 
coronavírus
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ATO DE JULGAMENTO-
PREGÃO PRESENCIAL 
N.º 29/21–PROC. ADM. N.º 
11.041/21-Objeto: Registro de 
Preços para aquisição de areia para 
a Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano. O Departamento de 
Compras e Licitações comunica 
que foi declarada FRACASSADA a 
Licitação. Maiores informações pelo 
telefone: (13)3579-1402, com Lídia 
ou pelo e-mail: lidia_compras@
saovicente.sp.gov.br. São Vicente, 
9 de dezembro de 2021. MARTA 
APARECIDA DA CRUZ SOUSA 
FLORINDO-Chefe do Departamento 
de Compras e Licitações.

AVISO DECOMLIC–
SUSPENSÃO EDITAL DO 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 
195/19–PROC. ADM. N.º 46.701/19. 
Objeto: Assinatura de Licença de 
Software CAD. O Departamento 
de Compras e Licitações torna 
público que está procedendo a 
SUSPENSÃO da Sessão de Disputa. 
Just.: Resposta a questionamento. 
São Vicente, 9 de dezembro de 2021. 
MARTA APARECIDA DA CRUZ 
FLORINDO-Chefe do Departamento 
de Compras e Licitações.

LEI Nº 4209
Projeto de Lei nº 170/21 de autoria 
do Vereador Jabá. Institui e inclui no 
Calendário Oficial do Município o 
passeio ciclístico da Área Continental 
Pedal do Outubro Rosa. Proc. nº 
64671/21
KAYO AMADO, Prefeito do 
Município de São Vicente, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, faz saber que a Câmara Municipal 
decreta e ele sanciona e promulga a 
seguinte Lei:
Art. 1º  Fica instituído e passa a constar 
do Calendário Oficial do Município o 
passeio ciclístico da Área Continental 
Pedal do Outubro Rosa, cujo objetivo 
é conscientizar os cidadãos sobre o 
Câncer de Mama e a importância de 
seu diagnóstico precoce.
Parágrafo único. O evento de que trata 
o caput será realizado anualmente, 
no último final de semana de outubro, 
sob a organização do grupo Brutas 
Além do Pedal. 
Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 
São Vicente, Cidade Monumento 
da História Pátria, Cellula Mater da 
Nacionalidade,    em 08 de dezembro 
de 2021.

KAYO AMADO
Prefeito Municipal

EXTRATO DE TERMOS DE 
AJUSTE DE CONTAS-TAC/2021–
Prestação de Serviço de Atendimento 
de Proteção Social Especial de 
Alta Complexidade-SUAS-Casa 
Crescer e Brilhar. Partes: Prefeitura 
de São Vicente–Casa Crescer e 
Brilhar. Objeto: Termo de Ajuste 
de Contas–Realização de Serviços 
Sociassistenciais da Proteção Social 
Especial de Alta Complexidade: 
Acolhimento Institucional. Proc. 
Adm. n.º: 63.266/2021. Valor: R$ 
48.453,70 - Competência Outubro de 
2021. Assinaturas: Pela Prefeitura de 
São Vicente, O Prefeito Kayo Felype 
Nachtatjler Amado e o Secretário 
Municipal de Desenvolvimento 
Social Leandro Valença da Silva e 
pela Instituição, o Sr. Fernando de 
Oliveira–Presidente.

EXTRATO DE TERMOS 
DE AJUSTE DE CONTAS-
TAC/2021–Prestação de Serviço 
de Atendimento de Proteção Social 
Especial de Alta Complexidade-
SUAS-Lar Vicentino Assistência à 
Velhice. Partes: Prefeitura de São 
Vicente – Lar Vicentino Assistência 
à Velhice. Objeto: Termo de Ajuste 
de Contas–Realização de Serviços 
Sociassistenciais da Proteção Social 
Especial de Alta Complexidade: 
Acolhimento Institucional. Proc. 
Adm. n.º: 63.265/2021. Valor: R$ 
28.850,54–Competência Outubro de 
2021.  Assinaturas: Pela Prefeitura de 
São Vicente, O Prefeito Kayo Felype 
Nachtatjler Amado e o Secretário 
Municipal de Desenvolvimento 
Social Leandro Valença da Silva e 
pela Instituição, o Sr. Nelson Ventura–
Presidente.

REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO-
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 
225/21. EDITAL N.º 225/21 
(FUMDES)-PROC. N.º 45.870/21. 
Objeto: Aquisição de ambulância 
tipo B novo 0 km para uso do SAMU 
(Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência), na quantidade estimada e 
especificações constantes do Anexo 
I. Conforme Verba Parlamentar-
Emenda Impositiva n.º 17–Vereador 
Joseval Rodrigues Bezerra (Jabá). 
Informamos a quem possa interessar 
que a impugnação interposta pela 
empresa CKS Comércio de Veículos 
Ltda. foi julgada procedente e o Edital 
foi retificado no item 3.1. Recebimento 
das Propostas: até as 8 horas do dia 
22/12/21. Abertura das Propostas: 
às 8h30min do dia 22/12/21. Inicio 
da Sessão de Disputa: às 9 horas 
do dia 22/12/21. Informações: 
Telefone: (13)3569-5710. E-mail: 
compras@saudesaovicente.sp.gov.
br, sesasvcompras@yahoo.com.br. 
Site para acessar o Edital e a Disputa: 
www.bbmnetlicitacoes.com.br. São 
Vicente, 9 de dezembro de 2021. 
Israel Carvalho dos Santos-Pregoeiro. 
MICHELLE LUIS SANTOS–
Secretária da Saúde/Fundo Municipal 
de Saúde de São Vicente.

COMUNICADO-PROC. ADM. N.º 
28.902/21. A Secretaria Municipal 
de Saúde, de acordo com o art. 8º, 
do Decreto 2510 A de 7 de maio de 
2007 e o art. 5º, § 2º Lei Municipal 
n.º 1865 A de 4 de abril de 2007 e 
com fundamento no princípio da 
publicidade, TORNA PÚBLICO 
que pretende publicizar a Unidade 
de Pronto Atendimento Central 
(antigo Pronto Socorro do Hospital 
Municipal), situada na Rua Ipiranga, 
n.º 353, Centro e a Unidade de Pronto 
Atendimento Continental, situada na 
Avenida Deputado Ulysses Guimarães, 
n.º 721, Jardim Rio Branco, ambas 
na cidade de São Vicente, por meio 
de contrato de gestão, que terá como 
objeto a gestão, operacionalização 
e execução de seus serviços de 
saúde. Tal contrato de gestão será 
firmado com entidade sem fins 
lucrativos, devidamente qualificada 
como Organização Social no âmbito 
deste Município, após a devida 
realização de Convocação Pública, 
que será objeto de futura e detalhada 
publicação do correspondente Edital, 
nos termos do art. 8º e seguintes, do 
Decreto Municipal n.º 2510 A de 07 
de maio de 2007, observando-se os 
prazos e as obrigações estabelecidas 
na legislação de regência. São Vicente, 
8 de dezembro de 2021. MICHELLE 
LUIS SANTOS. Secretária Municipal 
de Saúde.

LEI Nº 4208
Projeto de Lei nº 31/21 de autoria do 
Vereador Dr. Palmieri. Acrescenta e 
altera dispositivos da Lei nº 1899/82, 
que proíbe a permanência ou o trânsito 
de animais nas praias do Município 
e dá outras providências. Proc. nº 
4764/82
KAYO AMADO, Prefeito do 
Município de São Vicente, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, faz saber que a Câmara Municipal 
decreta e ele sanciona e promulga a 
seguinte Lei:
Art. 1º  Passa a ter a seguinte redação 
o caput do art. 1º da Lei nº 1899, de 
02 de abril de 1982; acrescenta §§ 
2º, 3º, 4º e 5º ao art. 1º, passando o 
paragrafo único a §1º:
“Art. 1º  É expressamente proibida a 
permanência ou trânsito de animais na 
faixa de areia das praias do Município, 
com exceção da faixa de praia na Praia 
dos Milionários, delimitada entre a 
Rua Pero Correia nº 15 até em frente à 
Alameda Paulo Gonçalves nº 11 (Ilha 
Porchat Clube).
§1º ... 
§2º  Na faixa de areia e águas 
determinadas no caput fica permitida 
a livre circulação de cães e gatos, 
desde que identificados com o nome e 
telefone de seus tutores em coleira ou 
plaqueta própria, independentemente 
da utilização de guias, desde que 
sociáveis.
§3º  É proibida a entrada e permanência 
de cães e gatos:
I – não identificados nos moldes do 
caput;
II – desacompanhados de ao menos 
um tutor maior de idade;
III – reativos, perigosos ou 
antissociais;
IV – no período de cio ou pré-cio;
V – sem carteira de vacinação e 
atestado de vermifugação fornecido 
por veterinário devidamente registrado 
no CRMV.
§4º  O tutor que descumprir as 
regras descritas no presente artigo 
responderá pelas perdas e danos que o 
animal porventura causar a terceiros.
§5º  O tutor fica obrigado a recolher 
as fezes de seu cão e/ou gato 
imediatamente, descartando-as no 
local apropriado, sob pena de multa 
no valor de R$500,00 (quinhentos 
reais), revertida ao FUMPA – Fundo 
Municipal de Proteção Animal.”
Art. 2º  Passa a ter a seguinte redação 
o art. 2º da Lei nº 1899, de 2 de abril 
de 1982:
“Art. 2º  Todos os animais que 
forem encontrados na faixa de areia 
das praias serão levados ao Setor 
de Zoonoses da Prefeitura, de onde 
somente poderão ser retirados após 
o pagamento de multa no valor de 
R$ 300,00 (trezentos reais), revertida 
ao FUMPA – Fundo Municipal de 
Proteção Animal.”
Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação.
São Vicente, Cidade Monumento 
da História Pátria, Cellula Mater da 
Nacionalidade,    em 08 de dezembro 
de 2021.

KAYO AMADO
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 
74/21–CONVITE N.º 8/21-PROC. 
ADM. N.º 36.698/21–Contratante: 
Prefeitura de São Vicente–Contratada: 
D. Paschoalino de Filippo Gas-ME-
Objeto: Prestação de Serviços de 
instalação de gás de cozinha para 
as unidades escolares no valor total 
de R$ 38.700,00 (trinta e oito mil e 
setecentos reais). Vigência: 6 (seis) 
meses. Data da assinatura: 30/11/21. 
Just.: Lei Federal n.º 8.666/93.  São 
Vicente, 9 de dezembro de 2021.  
NIVEA DE CASSIA DUTRA 
COSTA MARSILI – Secretária da 
Educação.

EXTRATO DE TERMOS 
DE AJUSTE DE CONTAS-
TAC/2021–Prestação de Serviço 
de Atendimento de Proteção Social 
Especial de Alta Complexidade-
SUAS-Lar de Acolhimento de 
Meninos e Meninas-L.A.M. Partes: 
Prefeitura de São Vicente–Lar de 
Acolhimento de Meninos e Meninas-
L.A.M. Objeto: Termo de Ajuste 
de Contas–Realização de Serviços 
Sociassistenciais da Proteção Social 
Especial de Alta Complexidade: 
Acolhimento Institucional. Proc. 
Adm. n.º: 63.268/2021. Valor: R$ 
42.453,30–Competência Outubro de 
2021. Assinaturas: Pela Prefeitura de 
São Vicente, O Prefeito Kayo Felype 
Nachtatjler Amado e o Secretário 
Municipal de Desenvolvimento 
Social Leandro Valença da Silva e 
pela Instituição, a Sra. Lucélia Bello 
Djrdjrjan–Presidente.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO–TOMADA DE 
PREÇOS N.º 8/21–PROC. ADM. 
N.º 61.514/21–Objeto:  Execução 
de obra de pavimentação de via 
em quatro quadras da Rua Sinhá 
Junqueira, no Bairro Vila São Jorge- 
Adjudicado em 8/12/21 à favor da 
Empresa: Macterra Engenharia Eireli-
EPP , no valor total de R$ 482.080,70 
(quatrocentos e oitenta e dois mil, 
oitenta reais e setenta centavos). Data 
da HOMOLOGAÇÃO: 8/12/21. 
Just.: Lei Federal n.º 8.666/93.  São 
Vicente, 9 de dezembro de 2021. 
WANESSA ALMEIDA VALENTE 
DE MATOS–Secretária de Obras.

PREGÃO PRESENCIAL N. º 118/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 

13.991/2020

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E 
MANUTENÇÃO DE TRATORES 
AGRÍCOLAS VALTRA”
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR 
VALOR GLOBAL
LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA
LOCAL: SALA DE REUNIÕES DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 
SITO À AVENIDA PRESIDENTE 
KENNEDY, Nº 9.000, 1º ANDAR, VILA 
MIRIM - PRAIA GRANDE/SP
COMUNICADO DE DESIGNAÇÃO 
DE NOVA DATA PARA A SESSÃO 
PÚBLICA
Considerando que a licitação designada 
para o dia 10/11/2021, às 09h30min 
(Horário Oficial de Brasília - DF), foi 
declarada deserta, informamos que o 
recebimento dos envelopes PROPOSTA 
e DOCUMENTAÇÃO ocorrerá na data 
de 05/01/2022 às 09h30min (Horário 
Oficial de Brasília - DF).
Informamos ainda que o Edital com 
a nova data poderá ser retirado, 
GRATUITAMENTE, por quem já o 
adquiriu presencialmente e também 
estará disponível no site www.
praiagrande.sp.gov.br para consulta e/
ou download de todos os interessados.

Praia Grande, 08 de dezembro de 
2021. ISRAEL LUCAS EVANGELISTA 
- Responsável pela Secretaria de 
Serviços Urbanos

Município da Estância 
Balneária de Praia Grande

Estado de São Paulo

Chamamento Público Nº 014/2021
Processo Administrativo Nº 

14.800/2021 

“CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS 
OFICIAIS, REGULARMENTE 
REGISTRADOS NA JUNTA COMERCIAL 
DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP, 
PARA EVENTUAL REALIZAÇÃO 
DE LEILÕES DE BENS MÓVEIS 
INSERVÍVEIS OU IMPRESTÁVEIS, 
BENS AUTOMOTIVOS E BENS IMÓVEIS 
DO MUNÍCIPIO DE PRAIA GRANDE/SP”.
COMUNICADO DE SUSPENSÃO 
PARA A ENTREGA DO ENVELOPE 
DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO 
Pelo presente comunicamos a todos os 
interessados que esta Prefeitura efetuará 
revisão no Edital de Chamamento 
Público supramencionado. Face ao 
exposto, informamos que nesta data fica 
SUSPENSO o recebimento dos envelopes 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO até 
que o Edital seja republicado.  
Informamos ainda que após a 
revisão, o Edital poderá ser retirado 
GRATUITAMENTE por quem já o 
adquiriu presencialmente e também 
estará disponível para consulta 
e download gratuito no site www.
praiagrande.sp.gov.br.

Praia Grande, 07 de dezembro de 2021. 
ECEDITE DA SILVA CRUZ FILHO 
- Responsável pela Secretaria de 
Administração

Município da Estância 
Balneária de Praia Grande

Estado de São Paulo

AVISO DE EDITAL DO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 67/2021

Registro de Preços

Objeto: Registro de Preços para 
aquisição de boné, avental e 
vestimentas, para atender à Secretaria 
de Educação (entrega ponto a ponto), 
Secretaria de Gestão Administrativa, 
Secretaria de Cultura, Secretaria 
de Finanças, Secretaria de Saúde e 
Secretaria de Operações Urbanas do 
Município de Guarujá.

Processo nº: 26520/2021.

LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA 
PARA MEI/ME/EPP

O Edital na íntegra e seus anexos 
poderão ser obtidos gratuitamente no 
site www.guaruja.sp.gov.br, através 
do link “Serviços Online”; “Sistema de 
Licitações”, ou pessoalmente, na Diretoria 
de Compras e Licitações (mediante o 
recolhimento de R$ 25,00 referentes 
aos custos de reprodução) sito na Av. 
Santos Dumont, 800, 1º andar – Santo 
Antônio - Guarujá – SP, no período de 10 
de dezembro de 2021 até o dia 21 de 
dezembro de 2021. O pagamento deverá 
ser efetivado na Agência Bancária situada 
dentro do Paço Municipal Raphael Vitiello. 
Os demais atos que necessitarem de 
publicidade serão publicados oficialmente 
apenas no Diário Oficial do Município, 
nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993, 
artigo 6º, inciso XIII e Lei Municipal nº 
2.812/2001, e disponibilizados, em caráter 
informativo, no site do Município.

Os Envelopes nº 1 e 2 e a declaração 
de pleno atendimento aos requisitos 
de habilitação serão recebidos na 
Diretoria de Compras e Licitações no 
dia 22 de dezembro de 2021 até às 
09h30m, quando se dará a abertura da 
sessão pública.

Guarujá, 08 de dezembro de 2021.

RENATA MARTINS DE SOUZA 
BERNARDO

SECRETÁRIA MUNICIPAL INTERINA 
DE EDUCAÇÃO

AVISO DE EDITAL DO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 68/2021

Objeto: Contratação de empresa 
especializada para fornecimento de 
licença de forma definitiva de Sistema 
Informatizado Integrado de Gestão de 
Serviços e Informações em Saúde, com 
os respectivos serviços de instalação, 
implantação, parametrização, 
treinamento, customização, suporte 
técnico e manutenção mensal, 
doravante denominado sistema, para 
atender à Secretaria de Saúde do 
Município de Guarujá.

Processo nº: 45709/2021.

O Edital na íntegra e seus anexos 
poderão ser obtidos gratuitamente no 
site www.guaruja.sp.gov.br, através 
do link “Serviços Online”; “Sistema 
de Licitações”, ou pessoalmente, 
na Diretoria de Compras e Licitações 
(mediante o recolhimento de R$ 25,00 
referentes aos custos de reprodução) sito 
na Av. Santos Dumont, 800, 1º andar – 
Santo Antônio - Guarujá – SP, no período 
de 13 de dezembro de 2021 até o dia 22 
de dezembro de 2021. As visitas técnicas 
poderão ser realizadas até o dia 22 de 
dezembro de 2021. O pagamento deverá 
ser efetivado na Agência Bancária situada 
dentro do Paço Municipal Raphael Vitiello. 
Os demais atos que necessitarem de 
publicidade serão publicados oficialmente 
apenas no Diário Oficial do Município, 
nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993, 
artigo 6º, inciso XIII e Lei Municipal nº 
2.812/2001, e disponibilizados, em caráter 
informativo, no site do Município.

Os Envelopes nº 1 e 2 e a declaração 
de pleno atendimento aos requisitos 
de habilitação serão recebidos na 
Diretoria de Compras e Licitações no 
dia 23 de dezembro de 2021 até às 
14h30m, quando se dará a abertura da 
sessão pública.

Guarujá, 08 de dezembro de 2021.

GIULIANO ALTIERI VIDOTTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE SÃO 
VICENTE CODESAVI - EM LIQUIDAÇÃO

C.N.P.J. nº 49.189.822/0001-51
NIRE 35.300.101.057

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em 
Assembleia Geral Extraordinária, às 10:00 (dez) horas, no 
dia 17 de dezembro de 2021, em sua sede social, à Rua 
Padre Anchieta nº 462, 2º andar, Centro, em São Vicente-
SP, a fim de tomarem conhecimento e deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia:
a) Análise do pedido de prorrogação de prazo para 
dissolução da Companhia por mais 180 dias;
b) Apresentação de relatório do estado da liquidação da 
Companhia e prestação de contas dos atos praticados no 
período;
c) Apresentação do Orçamento das Receitas e 
Despesas para o exercício de 2022, para discussão e 
aprovação;
d) Extinção do Conselho de Administração da 
Companhia;
e) Revisão e atualização do Plano de Ação para liquidação 
da Companhia.

São Vicente, 07 de dezembro de 2021
Leandro Lima dos Santos

Liquidante

Intimação. Prazo 20 dias. Proc. 0003804-07.2021.8.26.0562. O Dr. 
Rodrigo Garcia Martinez, Juiz de Direito da 12ª Vara Cível da 
Comarca de Santos/SP, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Carla Souza 
Martins CPF 377.587.688-06 que nos autos da Ação de Procedimento 
Comum, em fase de Cumprimento de Sentença requerida por Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac procedeu-se ao 
bloqueio parcial de R$3.207,87 (25.08.21 - fls. 47/48) de sua conta 
para pagamento do débito de R$14.269,35 (abr/21 - fls. 31/37). 
Estando a executada em lugar ignorado, expede-se o edital para que 
fique intimada do bloqueio, podendo no prazo de 05 dias, apresentar 
manifestação (art. 854, § 3º do CPC) ou em 15 dias, oferecer 
impugnação, prazos estes a fluir os 20 supra, sob pena de 
levantamento. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. 
Santos, 19.10.2021. K-08e09/12

Edital de Intimação. Prazo 20 dias. Proc. 0007590-72.2021.8.26.0590. O 
Dr. Otávio Augusto Teixeira Santos, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da 
Comarca de São Vicente/SP, na forma da lei, etc. Faz saber a Adriana 
Aparecida Cruz Santana CPF 266.927.348-98 que nos autos da Ação de 
Procedimento Comum, em fase de Cumprimento de Sentença requerida 
por Fortec Assessoria e Treinamento Ltda foi deferida a sua intimação por 
edital para que, no prazo de 15 dias, pague o valor de R$18,703,58(ago/21) 
devidamente atualizado sob pena de incidência de multa, além de 
honorários advocatícios de 10% sobre o total. Transcorrido o referido prazo 
sem pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 
próprios autos, sua impugnação, prazos estes a fluir os 20 supra. Será o 
edital afixado e publicado na forma da lei. São Vicente, 27 de novembro 
2021. K-08e09/12

Edital de citação prazo de 20 dias, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, processo nº 1017587- 86.2016.8.26.0477 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Praia Grande, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Mariah Calixto Sampaio Marchetti, na forma da Lei, etc. Faz saber 
a(o) Alair Martins De Miranda, cpf 104.080.888-34, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou 
sucessores, que Marcos Adriano Leite e outro ajuizou(ram) ação de 
usucapião, visando posse mansa e pacífica no prazo legal, do imóvel 
construído sobre parte do lote 19 da Quadra 14, do loteamento denominado 
Parque Santista, sito à Rua José Demar Peres, nº 805, casa 02, Praia 
Grande, Transcrição nº 22.853 do Cartório de Registro de Imóveis de São 
Vicente/SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em 
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados 
para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada mais. K-08e09/12

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira inscrita na JUCESP sob o 
nº 836, com escritório à Rua da Mooca, 3.547 ou Rua Hipódromo, 1141, sala 
66, Mooca, São Paulo/SP, devidamente autorizada pelo Credor Fiduciário 
ITAÚ UNIBANCO S/A, inscrito no CNPJ sob n° 60.701.190/0001-04, com 
sede na Praça Alfredo Egydio de  Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo 
Setúbal, na Cidade de São Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular 
de Venda e Compra de bem imóvel, Financiamento com Garantia de 
Alienação e Outras Avenças de nº 10123990609, no qual figura como 
Fiduciante ANTONIO CARLOS FERREIRA CASTRO, médico, CPF/MF Nº 
793.655.408-44 e sua mulher OTILIA APARECIDA RODRIGUES PEREIRA 
CASTRO, dentista, CPF/MF Nº 133.982.748-46, brasileiros, casados no 
regime da comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados em  
Santos/SP, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos 
termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 23/12/2021, às 
15h30min à Rua Hipódromo, 1141, sala 66, Mooca, São Paulo/SP, em 
PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 1.029.969,34 
(Um Milhão Vinte e Nove Mil Novecentos e Sessenta e Nove Reais e Trinta e 
Quatro Centavos), o imóvel objeto da matrícula nº 74.766 do 1º Cartório de 
Registro de Imóveis de Santos/SP, com a propriedade consolidada em 
nome do credor Fiduciário constituído por: “O Sobrado Triplex Residencial 
sob nº 01, localizado no 1º e 2º pavimentos e pavimento de cobertura, do 1º 
bloco do Residencial Villagio Di Firenze, situado à Rua Joaquim Távora nº 
473, esquina com a Rua Professor Reinaldo Porchart nº 16, com entrada 
pela Rua Joaquim Távora nº 473, no perímetro urbano desta comarca, 
tendo área útil de 101,735m², a área de terraço de 40,440m², a área comum 
de 3,480m², perfazendo a área total de 145,655m², e uma fração ideal de 
2,9869%, pertencendo-lhe tanto no terreno como as demais coisas de uso 
comum, confrontando pelos três pavimentos, pela frente com o acesso 
principal de entrada de autos pela Rua Joaquim Távora, do lado direito com 
a área comum do condomínio e o recuo fronteiriço à Rua Joaquim Távora, 
do lado esquerdo com o sobrado tríplex residencial nº 02 e nos fundos com a 
entrada de pedestre. Cabe ao sobrado a vaga de garagem individual 
privativa localizada no térreo”. Obs. Ocupado. Desocupação por conta do 
adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em 
primeiro leilão, fica desde já designado o dia 07/01/2022, às 15h30min, no 
mesmo horário e local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance 
mínimo igual ou superior a R$ 514.984,67 (Quinhentos e Quatorze Mil 
Novecentos e Oitenta e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos). Todos 
os  horár ios  es t ipu lados  nes te  ed i ta l ,  no  s i te  do  le i loe i ro 
(www.FrazaoLeiloes.com.br), em catálogos ou em qualquer outro veículo 
de comunicação consideram o horário oficial de Brasília-DF. O(s) 
devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-
A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das 
datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante 
correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive 
ao endereço eletrônico ou por edital, se aplicável, podendo o(s) 
fiduciante(s)  adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora 
entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º 
leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, conforme 
estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, outros 
interessados já tenham efetuado lances, para o respectivo lote do leilão. O 
envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site 
www.FrazaoLeiloes.com.br, respeitado o lance mínimo e o incremento 
mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes 
presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do 
leilão, com exceção do devedor fiduciante, que poderá adquirir o imóvel 
preferencialmente em 1º e 2º leilão. Os interessados em participar do leilão 
de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, e 
se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-
SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão 
presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. A venda será 
efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se 
encontra. O proponente vencedor por meio de lance on-line ou presencial 
terá prazo de 24 horas depois de comunicado expressamente pelo leiloeiro 
acerca da efetiva arrematação do imóvel, condicionada ao não exercício do 
direito de preferência pelo devedor fiduciante, para efetuar o pagamento, 
por meio de transferência bancária, da totalidade do preço e da comissão do 
leiloeiro correspondente a 5% sobre o valor do arremate. A transferência 
bancária deverá ser realizada por meio de conta bancária de titularidade do 
arrematante ou do devedor fiduciante, mantida em instituição financeira 
autorizada pelo BCB - Banco Central do Brasil. As demais condições 
obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 
1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial. (HP 1581-05) K-08,09e10/12
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EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS
PROCESSO Nº 1011451-41.2018.8.26.0562

A Excelentíssima Sra. Dra. Ariana Consani Brejão 
Degregório Gerônimo, Juíza de Direito em exercício 
da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santos, 
Estado de São Paulo, na forma da lei, etc…
 FAZ SABER a HISO TRANSPORTES INTERMODAL 
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.636.287/0003-02, 
que nos autos em epígrafe, foi determinada a CITAÇÃO 
do réu para que esta apresente sua contestação, no 
prazo legal de 15 (quinze) dias, que começarão a correr 
após o prazo de dilação de 20 dias que contará da 
primeira publicação, sob pena de revelia, para quitação 
da importância referente à cobrança de 32 (trinta e duas) 
multas de trânsito aplicadas ao veículo de placa GKO-
8827 no valor de R$ 16.355,97 (dezesseis mil, trezentos 
e cinquenta e cinco reais e noventa e sete centavos), 
atualizado até maio/2018 conforme tabela do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo, que deverá ser acrescido 
das verbas sucumbenciais, valores estes que deverão 
ser atualizados até a data do efetivo pagamento. E para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
alegar ignorância, foi expedido o presente edital que será 
publicado e afixado no lugar de costume, na forma e para 
todos os efeitos da lei.

Santos, 15 de setembro de 2021.
 Ariana Consani Brejão Degregório Gerônimo

Juíza de Direito

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS
PROCESSO Nº 1001375-21.2019.8.26.0562

A Excelentíssima Sra. Dra. Ariana Consani Brejão 
Degregório Gerônimo, Juíza de Direito em exercício 
da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santos, 
Estado de São Paulo, na forma da lei, etc…
FAZ SABER a F DE ALMEIDA ME, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n° 10.731.087/0001-20, que nos autos em epígrafe, 
foi determinada a CITAÇÃO da ré para que esta apresente 
sua contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, que 
começarão a correr após o prazo de dilação de 20 dias 
que contará da primeira publicação, sob pena de revelia, 
para quitação da importância referente à cobrança de 81 
(oitenta e uma) multas de trânsito aplicadas ao veículo de 
placa FNR-2946 no valor de R$ 38.754,86 (trinta e oito 
mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e 
seis centavos), atualizado até dezembro/2018 conforme 
tabela do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que 
deverá ser acrescido das verbas sucumbenciais, valores 
estes que deverão ser atualizados até a data do efetivo 
pagamento. E para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o 
presente edital que será publicado e afixado no lugar de 
costume, na forma e para todos os efeitos da lei.

Santos, 15 de setembro de 2021.
  Ariana Consani Brejão Degregório Gerônimo

Juíza de Direito

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS
PROCESSO Nº 1020998-42.2017.8.26.0562

A Excelentíssima Sra. Dra. Ariana Consani Brejão 
Degregório Gerônimo, Juíza de Direito em exercício 
da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santos, 
Estado de São Paulo, na forma da lei, etc…
FAZ SABER a LEANDRO PAIVA, brasileiro, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 269.488.608-69, que nos autos em 
epígrafe, foi determinada a CITAÇÃO do réu para que 
esta apresente sua contestação, no prazo legal de 15 
(quinze) dias, que começarão a correr após o prazo de 
dilação de 20 dias que contará da primeira publicação, sob 
pena de revelia, para quitação da importância referente 
à cobrança de 13 (treze) multas de trânsito aplicadas ao 
veículo de placa CXO-2770 no valor de R$ 1.509,81 (um 
mil, quinhentos e nove reais e oitenta e um centavos), 
atualizado até julho/2017 conforme tabela do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo, que deverá ser acrescido 
das verbas sucumbenciais, valores estes que deverão 
ser atualizados até a data do efetivo pagamento. E para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
alegar ignorância, foi expedido o presente edital que será 
publicado e afixado no lugar de costume, na forma e para 
todos os efeitos da lei.

Santos, 16 de agosto de 2021
Ariana Consani Brejão Degregório Gerônimo

Juíza de Direito

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS
PROCESSO Nº1014023-67.2018.8.26.0562

A Excelentíssima Sra. Dra. Ariana Consani Brejão 
Degregório Gerônimo, Juíza de Direito em exercício 
da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santos, 
Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
 FAZ SABER a RODRIGO ZAGO MANFREDI, brasileiro, 
inscrito no CPF sob o nº 321.763.718-60, que nos autos em 
epígrafe, foi determinada a CITAÇÃO do réu para que este 
apresente sua contestação, no prazo legal de 15 (quinze) 
dias, que começarão a correr após o prazo de dilação de 
20 dias que contará da primeira publicação, sob pena de 
revelia, para quitação da importância referente à cobrança 
de 10 (dez) multas de trânsito aplicadas ao veículo de 
placa CVP-6030 no valor de R$ 552,81 (quinhentos 
e cinquenta e dois reais e oitenta e um centavos), 
atualizado até junho/2018 conforme tabela do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo, que deverá ser acrescido 
das verbas sucumbenciais, valores estes que deverão 
ser atualizados até a data do efetivo pagamento. E para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
alegar ignorância, foi expedido o presente edital que será 
publicado e afixado no lugar de costume, na forma e para 
todos os efeitos da lei.

Santos, 10 de dezembro de 2019
 Ariana Consani Brejão Degregório Gerônimo

Juíza de Direito

1ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE SÃO VICENTE - SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado JOSÉ WILSON ROCCO MACHADO, inscrito no CPF/MF sob o nº 060.302.558-78, bem como da
credora FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 46.177.523/0001-09. O Dr. Leandro de Paula Martins

Constant, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Vicente/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem
imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Cumprimento de sentença ajuizada por  CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO ALPHA em face de JOSÉ WILSON ROCCO MACHADO - Processo nº 0013772-16.2017.8.26.0590 - Controle nº 1284/2013, e que foi designada a venda do bem
descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter "AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia,
constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital
será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil,
inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail
visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será
possível. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do
Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 26/01/2022 às 14:00h e se encerrará dia 31/01/2022 às 14:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou
superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 31/01/2022 às
14:01h e se encerrará no dia 21/02/2022 às 14:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO -
O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844.
DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, que
será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS -
Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação
nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h
(vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA
COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo –
JUCESP sob o nº 844, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao leiloeiro não está
incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à
vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO
GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do
encerramento do leilão, através de guia de depósito, que ficará disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão
disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço
constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: MATRÍCULA Nº 106.012 DO CARTÓRIO DE
REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO VICENTE/SP - IMÓVEL: O apartamento 934/936, localizado no 9º andar do Edifício Alpha, sito à rua José Francisco Valença,
nº 81 (antigo nº 77) no município e comarca de São Vicente, com a área útil de 61,04m² e fração ideal de 2,960% no solo e demais coisas comuns do condomínio. Consta na
Av.2 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 0082732-05.2018.8.26.0100, em trâmite na 8ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP,
requerida por BANCO DO BRASIL S/A contra JOSE WILSON ROCCO MACHADO, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado.
Consta na Av.03 desta matrícula a penhora exequenda deste imóvel, sendo nomeado depositário o executado. Contribuinte nº 1700103010100081060. Consta no site da
Prefeitura de São Vicente/SP débitos inscritos na Dívida Ativa no valor de R$ 42.180,19 e débitos de IPTU para o exercício atual no valor de R$ 2.318,23 (04/11/2021).  Valor
da Avaliação do Imóvel (Conf. Fls. 110): R$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais) para julho de 2020, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de
atualização monetária do TJ/SP. Débito desta ação no valor de R$ 129.054,76 (09/2021). São Vicente, 29 de novembro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi. Dr. Leandro de
Paula Martins Constant-Juiz de Direito

 (11) 3149-4600  www.megaleiloes.com.br
9ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE SANTOS - SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL ANA NERY DO BRASI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
00.034.598/0001-30; SIGNUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/C LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.669.856/0001-54; e HILDEBRANDO

SEVERINO DA SILVA, inscrito no CPF/MF sob nº 048.253.988-59. A Dra. Lívia Maria De Oliveira Costa, MM. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível do Foro da Comarca de
Santos/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo
processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por WANDA JANETE DE SOUZA em face de ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL ANA NERY DO
BRASIL - Processo nº  1006402-82.2019.8.26.0562 – Controle nº 265/2019, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir:
DO BEM MÓVEL - O bem será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas
designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro
www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os
interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem
autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a
arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá
início no dia 26/01/2022 às 10:30h e se encerrará dia 31/01/2022 às 10:30h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance
igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 31/01/2022 às 10:31h e se encerrará no dia 21/02/2022 às 10:30h, onde
serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando
José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o
valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet,
através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPVA e demais taxas
e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o
pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo
responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por
escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance
à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de
atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o
exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da
execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a
5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em
nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO
PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de
guia de depósito judicial nos autos que será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer
motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de
leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: um veículo da marca/modelo Fiat/Palio ELX, flex, ano/modelo 2007/2008, placa DXQ 8113, chassi
9BD1714OG85027754, renavam 00929465202. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor total R$ 234,77
(04/11/2021). O bem encontra-se na Rua Vasconcelos Tavares nº 11, 1º andar, Centro, Santos/SP, sendo nomeado depositário HILDERBRANDO SEVERINO DA SILVA. Valor
da Avaliação do bem: R$ 21.000,00 (Vinte e um mil reais) para Julho de 2021. Consta Penhora no Rosto dos Autos sobre eventuais créditos extraída do Processo nº
0007619-46.2020.8.26.05.62. Santos, 07 de novembro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi. Dra. Lívia Maria De Oliveira Costa-Juíza de Direito

 (11) 3149-4600  www.megaleiloes.com.br

1ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE SANTOS - SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados MARLENE ALVES DUARTE, inscrito no CPF/MF sob o nº 051.580.058-93; MARCOS
CAMPANELLI PUCCI, inscrito no CPF/MF sob o nº 152.713.118-13; e sua mulher KEYLA CRUZ KAMPANELLI PUCCI, inscrita no CPF/MF sob o nº

169.581.188-71; bem como da ocupante atual LYDYA VIEIRA ESTEVES, inscrita no CPF/MF sob o nº 350.270.268-38; e da credora fiduciária CAIXA ECONOMICA
FEDERAL – CEF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.360.305/0001-04. O Dr. Paulo Sergio Mangerona, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Santos/SP,
na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-
se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por ESPOLIO DE JOSÉ ALFONSO CAMBA em face de MARLENE ALVES DUARTE - Processo nº
1007115-57.2019.8.26.0562 – Controle nº 304/2019, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel
será vendido em caráter "AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas
designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro
www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º e § 3º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado e, será afixado
em local de costume e publicado em jornal de grande circulação. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail
visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será
possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será
realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 24/01/2022 às 15:00h e se encerrará dia 27/01/2022 às 15:00h,
onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º
Leilão, que terá início no dia 27/01/2022 às 15:01h e se encerrará no dia 17/02/2022 às 15:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor
da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do
Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta
por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal
www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que
serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço
do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se
desfazer a arrematação. Se o exequente arrematar o bem e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor do bem exceder ao seu crédito, depositará,
dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente. DA PROPOSTA - Os
interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A
apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso
(Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por
cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do
arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA
COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A
comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por
determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do
Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito, que ficará disponível no site do gestor ou será
enviada por e-mail. DA REMIÇÃO - Se o executado pagar a dívida ou firmar acordo após a publicação deste edital, o mesmo deverá pagar ao leiloeiro o custo relativo à
publicação no jornal de grande circulação. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a
intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos
do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: DIREITOS DA MATRÍCULA Nº 73.940 DO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SANTOS/SP -
IMÓVEL: O Apartamento sob nº 61, localizado no 6º pavimento/andar do "Bloco E" do Condomínio Boulevard do Parque, situado na Avenida Engenheiro Manoel Ferramenta
Junior, nº 363, no bairro de Areia Branca, no perímetro urbano desta Comarca, tendo a área privativa de 69,20m2, a área comum de 36,16m2, acrescida da área de garagem e
de circulações de 11,52m2, que corresponde ao direito de uso de 01 (uma) vaga de uso indeterminado na garagem coletiva, para a guarda de 01 (um) carro de passeio,
podendo estar localizada no Térreo e/ou na Garagem Superior, ao perfazendo coeficiente a de área total 116,88m2 correspondendo ao coeficiente de proporcionalidade no
terreno de 0,2248, confrontando pela frente de quem da mencionada avenida olha, pela frente com terreno do condomínio, do lado esquerdo com terreno do condomínio, do lado
direito com apartamento de final "6" do pavimento e terreno do condomínio e nos fundos com terreno do condomínio, apartamento de final "2" do pavimento, vazios e hall de
elevadores. Consta na Av.01 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em alienação fiduciária a CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF. Consta na Av.04 desta
matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 1020812-19.2017, em trâmite na 9ª Vara Cível de Santos/SP, requerida por CONDOMINIO BOULEVARD DO
PARQUE contra MARCOS CAMPANELL PUCCI, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.05 desta matrícula a
penhora exequenda dos direitos do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada depositária a executada. Contribuinte nº 41.172.004.435 (Conf.fls.173). Consta no site da
Prefeitura de Santos/SP débitos inscritos na Dívida Ativa e débitos de IPTU para o exercício atual no valor total de R$ 20.067,64 (28/10/2021). Valor da Avaliação do Imóvel:
R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para novembro de 2020, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do
TJ/SP. Débito desta ação as fls.319 no valor de R$ 49.269,15 (julho/2021). Santos, 03 de novembro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi. Dr. Paulo Sergio Mangerona-Juiz de
Direito
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4ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE SÃO VICENTE - SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado VIEIRA & ROCHA - TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
13.780.159/0001-18. O Dr. Fernando Eduardo Diegues Diniz, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Vicente/SP, na forma da

lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos
da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por CONTABILIDADE SANCHEZ ALVARES – EIRELI em face de VIEIRA & ROCHA - TRANSPORTES
RODOVIARIOS LTDA - Processo nº 1007751-70.2018.8.26.0590 – Controle nº 607/2018, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras
expostas a seguir: DO BEM MÓVEL - O bem será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes
das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro
www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os
interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem
autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a
arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá
início no dia 26/01/2022 às 10:00h e se encerrará dia 31/01/2022 às 10:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance
igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 31/01/2022 às 10:01h e se encerrará no dia 21/02/2022 às 10:00h, onde
serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando
José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o
valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet,
através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPVA e demais taxas
e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o
pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo
responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por
escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance
à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de
atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o
exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da
execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a
5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em
nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO
PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de
guia de depósito que ficará disponível no site do Leiloeiro ou será enviada por e-mail, e deverá ser depositada nos autos. Todas as regras e condições do Leilão estão
disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço
constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: um trator marca M.BENZ, modelo L 1113, placa
BUP7057, ano 1971, chassi 344032150214, renavam 00390062928, diesel. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no
valor total R$ 2.337,76 (08/11/2021). O bem encontra-se na Rua Abilio dos Santos em frente Pateo Estrela, Chico de Paula, Santos/SP. Valor da Avaliação do bem: R$
11.096,80 (onze mil, noventa e seis reais e oitenta centavos) para outubro de 2021. Débito desta ação as fls.177 no valor de R$ 17.245,73 (outubro/2021). São Vicente, 10
de novembro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi. Dr. Fernando Eduardo Diegues Diniz-Juiz de Direito
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7ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE SANTOS - SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado REINALDO CASTRO RODRIGUES, inscrito no CPF/MF sob o nº 041.819.638-96; bem como da
promitente vendedora MARA REGINA RODRIGUES DE MELO, inscrita no CPF/MF sob o nº 060.406.118-80. A Dra. Simone Curado Ferreira Oliveira,

MM. Juíza de Direito da 7ª Vara Cível do Foro da Comarca de Santos/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
SANTA TEREZINHA em face de REINALDO CASTRO RODRIGUES - Processo nº 1021479-34.2019.8.26.0562 – Controle nº 917/2019, e que foi designada a venda do bem
descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter "AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia,
constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital
será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e
a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail
visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será
possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será
realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 26/01/2022 às 14:00h e se encerrará dia 31/01/2022 às 14:00h,
onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º
Leilão, que terá início no dia 31/01/2022 às 14:01h e se encerrará no dia 21/02/2022 às 14:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 70% (setenta por cento) do valor da
avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do
Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 70% (setenta
por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. Na hipótese de incapaz não serão admitidos lances inferiores a 80% do valor da
avaliação, nos termos do art. 896 do CPC. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS –
Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação
nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h
(vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA
PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895,
I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que
mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá
multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou
promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, §
4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação
do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita
por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão
do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas as
regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio
de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM:
MATRÍCULA Nº 13.807 DO 2º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SANTOS/SP - IMÓVEL: O apartamento na 83 do Edifício Santa Terezinha (Bloco
A), situado à Avenida Bartolomeu de Gusmão nº 43, parte integrante do Conjunto Ocian nº 2, inclusive a fração ideal de 14,768/5.180 ávos no terreno e com a área construída
ou de condomínio de 72,357m2, (entende-se por tal área a metragem coberta da unidade autônoma, mais a quota parte proporcional nas áreas comuns do edifício); está
localizado na parte posterior esquerda do 8º pavimento, sendo constituído das seguintes peças: vestíbulo, living-room com terraço, dois dormitórios, banheiro, cozinha e terraço
de serviço, confrontando na frente com o hall dos elevadores, a escada geral do edifício, o poço de iluminação e o apartamento de terminação 2, à esquerda com a área lateral
esquerda do terreno, à direita com o apartamento de terminação 4, escada geral e poço de iluminação, fundos com a área intermediária do terreno designada - sob a letra A; o
terreno se acha descrito na respectiva especificação condominial. Consta na Av.07 desta matrícula que nos autos do Processo nº 10005737820175020443, em trâmite na
Grupo Auxiliar de Execução e Pesquisa Patrimonial – GAEPP da Capital/SP, foi decretada a indisponibilidade de bens de MARA REGINA RODRIGUES DE MELO. Consta na
Av.08 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Contribuinte nº 77004048031 (Conf.Av.02). Consta no
site da Prefeitura de Santos/SP débitos inscritos na Dívida Ativa e débitos de IPTU para o exercício atual no valor total de R$ 19.826,29 (06/11/2021). Consta as fls.126-128 dos
autos MARA REGINA RODRIGUES DE MELO prometeu vender o imóvel desta matrícula a REINALDO CASTRO RODRIGUES. As fls.143-145 dos autos trata-se de obrigação
proter rem, que possibilita a penhora da unidade condominial na execução das despesas do condomínio. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 315.434,16 (trezentos e quinze
mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e dezesseis centavos) para outubro de 2021, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização
monetária do TJ/SP. Débito desta ação as fls.381 no valor de R$ 34.520,38 (outubro/2021). Santos, 08 de novembro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi.
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6ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE SANTOS - SP
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO e de intimação da executada CARLLA BONANO HEREDIA (depositária), inscrita no CPF/MF sob o nº 266.959.458-10. O Dr.
Joel Birello Mandelli, MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Foro da Comarca de Santos/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de

1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizado por MAYRA FARIA DA COSTA FIGUEIREDO em face de CARLLA BONANO HEREDIA - Processo nº 1027930-12.2018.8.26.0562 - Controle nº 1216/2018, e que foi
designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM MÓVEL - O bem será vendido no estado em que se encontra, sem garantia,
constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital
será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e
a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail
visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será
possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será
realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 26/01/2022 às 10:30h e se encerrará dia 31/01/2022 às 10:30h,
onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º
Leilão, que terá início no dia 31/01/2022 às 10:31h e se encerrará no dia 21/02/2022 às 10:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor
da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do
Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta
por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS –
Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação
nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h
(vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA
PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895,
I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que
mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá
multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou
promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, §
4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação
do bem. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por
determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do
Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito, que ficará disponível no site do gestor ou será
enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do
executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC.
RELAÇÃO DO BEM: Um veículo da marca VW, modelo FOX 1.0 GII, ano 2011/2012, cor preta, placa EYT0771, renavam 00394091159, chassi 9BWAA0523C4074248,
álcool/gasolina. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo que não há débitos vinculados ao veículo (06/11/2021). O bem encontra-se na Rua Almirante
Barroso, 43, apto 11, Campo Grande, Santos/SP, sendo nomeada depositária a executada. Valor da Avaliação do bem: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para março de
2019. Débitos desta ação as fls.167 no valor de R$ 48.143,72 (outubro/2021). Santos, 09 de novembro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi. Dr. Joel Birello Mandelli-Juiz de
Direito
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Intimação - Prazo 20 dias - Cumprimento de sentença (0012079-42.2021.8.26.0562) 
Processo principal: 1015504-31.2019.8.26.0562. O Dr. José Wilson Gonçalves, 
Juiz de Direito da 5ª Vara Cível - Foro da Comarca de Santos. Faz Saber a Edineia 
Aparecida Lemos Pereira, CPF 031.813.289-36 e Luciano Martins Nicolosi,  
CPF 259.184.048-21, que a Ação de Procedimento Comum, requerida por 
Associação Hospitalar Casa de Saúde de Santos, foi julgada procedente, 
condenando o réu ao pagamento de R$ 19.823,99 (agosto/2021), corrigidos 
monetariamente, bem como recolham as custas finais de execução, em 
guia própria, no valor de R$ 198,23, comprovando nos autos, acrescido de 
honorários advocatícios e demais cominações. Estando os executados em lugar 
ignorado, expediu-se o presente, para que, em 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, efetuem o pagamento voluntário do débito, sob pena de ser acrescido 
de multa no percentual de 10% e honorários advocatícios de 10% (art. 523, §§ 
1º e 3º do C.P.C.). Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o  
prazo de 15 dias para que os executados, independente de penhora ou nova 
intimação, ofereçam suas impugnações (art. 525 do C.P.C.). Será o presente  
edital, afixado e publicado na forma da lei. Santos, 20 de setembro de 2021.

Intimação. Prazo 20 dias. Proc. 0006955-91.2021.8.26.0590. O Dr. 
Fernando Eduardo Diegues Diniz, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da 
Comarca de São Vicente/SP, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Ricardo dos 
Santos Barbosa CPF 362.040.248-50 que nos autos da Ação de 
Procedimento Comum, em fase de Cumprimento de Sentença requerida 
por Fortec Assessoria e Treinamento S/C Ltda foi deferida a sua intimação 
por edital para que, no prazo de 15 dias, pague o valor de R$4.324,77 
(ago/21), devidamente atualizado sob pena de incidência de multa de 10%, 
além de honorários advocatícios de 10% sobre o total. Transcorrido o 
referido prazo sem pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para 
que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 
próprios autos, sua impugnação, prazos estes a fluir os 20 supra. Será o 
edital, afixado e publicado na forma da Lei. Nada mais. Dado e passado 
nesta cidade de São Vicente, aos 16 de novembro de 2021. K-08e09/12

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 0008456-80.2021.8.26.0590. O 
MM Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de São Vicente/SP, Dr. Artur Martinho de Oliveira 
Júnior, na forma da Lei, FAZ SABER a MARIA JANILMA ARAUJO DE SOUZA, RG 28.535.171 
SSP/SP e CPF nº 251.652.578-86, que lhe foi proposta Ação de Cumprimento de Sentença pelo 
COLÉGIO NOVO LÍDER LTDA, e encontrando-se a executada em lugar ignorado, foi determinada 
a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que no prazo de 15 dias, contados após o decurso de 15 dias 
supra, pague a quantia de R$ 21.616,96 (vinte e um mil e seiscentos e dezesseis reais e noventa e 
seis centavos), atualizada até o efetivo pagamento e acrescido de custas, sob pena de incidência 
de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, bem como expedição de mandado de penhora 
e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (art. 523 e §§ do CPC). Transcorrido o prazo 
previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que a 
executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente impugnação (art. 525 
CPC). Será o presente publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Vicente, aos 22 de novembro 
de 2021. ARTUR MARTINHO DE OLIVEIRA JÚNIOR-Juiz de Direito 

Sociedade Humanitária dos 
Empregados no Comércio de Santos

REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 
(ELEIÇÃO)

Usando das atribuições conferidas pelo Estatuto 
Social desta Entidade, convoco, pelo presente edital, 
os Senhores Conselheiros para Reunião Ordinária 
do Conselho Deliberativo, a realizar-se no dia 15 de 
dezembro de 2021, quarta-feira, às 17h00, na Biblioteca 
da sede social, na Praça Patriarca José Bonifácio nº 59, 
quando será observada a seguinte

Ordem do Dia:
a) Eleição do Presidente e Vice-Presidente da Diretoria 
Executiva, com posse automática em 1º de Janeiro, para o 
triênio de 2022/2024;
b) Aprovação das nomeações dos Membros da Diretoria 
Executiva para o triênio de 2022/2024;
c) Assuntos gerais de interesse social.

Santos, 09 de dezembro de 2021.
Nelson Campos

 Conselho Deliberativo

EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS. PROC. 0019613-67.2003.8.26.0562. A MM Juíza de 
Direito da 9ª Vara Cível, do Foro de Santos/SP, Dra. Lívia Maria de Oliveira Costa, na forma da 
Lei, FAZ SABER a GILBERTO DE OLIVEIRA FONSECA JÚNIOR, AIRTON PAULO DOS 
SANTOS, WALQUIRIA NUNEZ PAULO DOS SANTOS, e JOSÉ FERNANDO MARQUES 
ALBERTO, que lhes foi ajuizada uma Ação de Procedimento Comum por WALDYR SIMÕES, 
objetivando o autor, o cumprimento por parte dos réus das obrigações pactuadas na Escritura 
Pública datada de 23/01/1990, lavrada no 3º Cartório de Notas de Santos/SP, Livro 546, Fls. 006, 
com a condenação em multa diária pelo retardo na entrega do Edifício Residencial Santista, nos 
termos daquela escritura, bem como no pagamento de custas e honorários advocatícios. Ficam os 
réus CITADOS para os termos da presente ação e, no prazo de 15 dias, contados após o decurso 
do prazo de 20 dias supra, apresentem resposta, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os 
fatos articulados na petição inicial, sendo nomeado curador especial em caso de revelia. Será o 
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

Edital De Citação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 1009018-
93.2020.8.26.0562. Para Citação Da Ré Regiane Olímpia Feitosa, Na 
Ação Deobrigação De Execução De Título Extrajudicial, Movida 
Porhaddad & Haddad Filho Sociedade De Advogados Em Face Deregiane 
Olímpia Feitosa.O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª V ara Cível, do Foro de 
Santos, Estado de São Paulo, Dr(a).SIMONE CURADO FERREIRA 
OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente 
EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que, por este Juízo da 7ª Vara 
Cível da Comarca de Santos/SP e respectiva Secretaria, processam-se os 
autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, PJEN º. 
1009018-93.2020.8.26.0562, movida HADDAD & HADDAD FILHO 
SOCIEDADEDE ADVOGADOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 10.942.510/0001-31, situada na Rua Barão de 
Paranapiacaba, 233, Cjs. 1.301/1.3022,Encruzilhada, Santos/SP, CEP 
11050-251, tendo como pedido o pagamento da dívida atinente aos 
honorários advocatícios contratados pela ré, na quantia de R$ 8.041,27 
(oito mil, quarenta e um reais e vinte e sete centavos), devidamente 
acrescida de juros e correção monetária até a data do efetivo pagamento. 
Estando a ré em lugar incerto e não sabido, é expedido o presente edital, 
com prazo de 20 (vinte) dias, para CITAÇÃO de REGIANE OLÍMPIA 
FEITOSA, brasileira, solteira, técnica de enfermagem, portadora do RG nº 
35.146.077-9 (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob o nº 267.669.728-58, cujo 
último endereço conhecido é a Rua Caminho Monsenhor Moreira, 34, 
Monte Serrat, Santos/SP,CEP 11013-760, a fim de que tome ciência da 
propositura de ação judicial em seu desfavor e, querendo, apresente seus 
EMBARGOS À EXECUÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá a 
partir do decurso do prazo do presente edital (arts. 915 e 231,IV, CPC). 
Fica esta citanda advertido que, em caso de revelia, será nomeado curador 
especial (art. 257, IV, CPC). E para que chegue ao conhecimento de todos 
é expedido o presente, com prazo de 20 (vinte) dias. Este edital será 
publicado e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de Santos, aos 01 de dezembro de 2021. K-09e10/12
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Curtas

POLÊMICA. As mode-
los Holly Madison, 41, 
e Sondra Theodore, 64, 
ex-namoradas do em-
presário Hugh Hefner 
(1926-2017), fundador da 
Playboy, comentaram 
denúncias sobre o perío-
do da polêmica Mansão 
Playboy, construída em 
1927, casa do fundador 
da marca. “Eu me sen-
tia como se estivesse no 
ciclo de coisas nojentas 
e não sabia o que fazer”, 
disse Madison, em um 
vídeo da série de docu-
mentários A&E “Segre-
dos da Playboy”.

A FAZENDA. Dynho Al-
ves, Aline Mineiro, Mi-
leide Mihaile e Solange 
Gomes foram os peões 
indicados para disputar 
a 12ª roça desta tempo-
rada de A Fazenda 13, na 
noite desta terça-feira 
(7). O peão mais vota-
do pela casa sentou no 
banquinho e puxou um 
da baia. O quarto foi in-
dicado para a roça pela 
dinâmica do resta um.

PALHAÇADA. A so-
cialite Narcisa Tambo-
rindeguy (55) voltou a 
viralizar na web nesta 
segunda-feira (6) após 
virar meme mais uma 
vez entre os usuários 
do Twitter. A famo-
sa publicou um vídeo 
em seu perfil oficial em 
aparece sendo atingida 
na cabeça  por um bas-
tão sem querer durante 
uma festa infantil.

“Sou mais pro 
lado povão”
Xuxa Meneghel ao se referir 
como cafona para apresen-
tar o Prêmio Multishow

A 
série sul-corea-
na “Round 6” foi 
a que mais esteve 
em alta entre os 
termos pesquisa-

dos no Google em 2021 no 
Brasil. A Netflix dominou 
a lista de tendências entre 
os seriados ao longo deste 
ano, com oito entre os dez 
títulos mais buscados. Os 
outros dois restantes são da 
Disney+.  De acordo com o 
Google, a lista reflete as prin-
cipais tendências dentro de 
um recorte analisado –no 
caso, das séries. “As listas são 
baseadas nos termos de pes-
quisa que tiveram o maior 
aumento de interesse neste 
ano em comparação com o 
ano anterior”, explica a em-
presa. Confira a lista no site 
da Gazeta: gazetasp.com.br.

SÉRIES MAIS PROCURADAS
‘Round 6’ lidera em 2021
Ranking é baseado 
nas buscas no Google; 
Netflix dominou a 
tendência, com 8 
entre os 10 títulos 
mais procurados

Paternidade
O ator Ryan Reynolds (45) conversou por vídeo com o editor 
sênior do LinkedIn News, Jessi Hempel, sobre a pausa na gra-
vação de filmes que ele tirou para ficar mais tempo com os 
filhos. A entrevista foi publicada nesta segunda (6) na plata-
forma. Reynolds falou que já atuou muito e que é “extrema-
mente apaixonado” por sua agência de criação Maximum 
Effort, que ele ajudou a fundar em 2018, e pela plataforma 
de software MNTN, onde atua como diretor de criação.

Confusão
As confusões de MC Loma 
(19) durante festa da humo-
rista Gkay chamaram aten-
ção nas redes sociais nesta 
terça (7). A funkeira, que ex-
plodiu com a música “En-
volvimento” em 2018, con-
fundiu Michel Teló com seu 
irmão, Téo Teló, e a filha de 
Renato Aragão, Lívian Ara-
gão, com a filha de Xuxa, 
Sasha Meneghel.

Acusado
A atriz Evan Rachel Wood, da 
série “Westworld”, alega, em 
documentos judiciais, que 
seu ex-namorado Marilyn 
Manson ameaçou seu filho 
de oito anos. A declaração 
foi feita nos documentos re-
lacionados a uma disputa ju-
dicial pela guarda da crian-
ça, fruto do relacionamento 
de Evan Rachel Wood com o 
ator Jamie Bell.

Lana Del Rey no Prêmio Hitmakers
A cantora norte-americana Lana Del Rey, 36, chamou atenção nesta semana após aparecer 
usando um vestido de US$ 18, cerca de R$ 72, no tapete vermelho do Prêmio Hitmakers da 
revista Variety, realizado no último sábado (4). Fãs se chocaram porque a cantora usou um 
vestido da marca de fast fashion Shein para receber a homenagem de Artista da Década na 
premiação. Nas redes sociais, internautas se divertiram com a atitude da artista e muitos 
aproveitaram para também comprar o look. Veja o vestido no site da Gazeta: gazetasp.com.br.
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